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 ۶کودکان  های ایرانی و غیرایرانی بر اساس ادراک بصریهای بصری در اپلیکیشنمقایسه ویژگی

*سال ۷و 

چکیده
های علت رشد تکنولوژی و قابلیتدر چند سال اخیر، بهویژه آموزش در زندگی انسان بسیار اهمیت دارد. های مختلف بهتکنولوژی در زمینه بیان مسئله:

توجه طراحان این حوزه به انتخاب عناصر بصری ای پرکاربرد در بین کودکان تبدیل شده است؛ های دیجیتال، فضای مجازی به رسانهموجود در رسانه

که فشار بصری ناشی از طراحی نامناسب  شودی کودکان و بزرگساالن، موجب میهای جسمی و ادراکی کودکان و ایجاد تفکیک در طراحمتناسب با ویژگی

پرسش اصلی این پژوهش آن است  برای کودکان کاهش یابد و میزان دریافت و درک کودکان و همچنین سطح تعامل ایشان با رسانه جدید تقویت شود.

امند؟سال کد ۷و  ۶های آموزشی برای کودکان متناسب با ادراک بصری در طراحی اپلیکیشن بصری هایویژگی، که

 است. هدف این پژوهش سال ۷و  ۶های آموزشی برای کودکان شناخت عناصر بصری متناسب با ادراک کودکان در طراحی اپلیکیشن هدف:

وجوی آنالین و مطالعات سال با جست ۷و  ۶تحلیلی است. عناصر بصری متناسب با ادراک کودکان -روش غالب در روند این پژوهش، ترکیبیش: روش پژوه

وجو و استخراج شد. عناصر متناسب با ایرانی جستاپلیکیشن ایرانی و غیر ۸۰های اصلی در عنوان شاخصای استخراج شده است. این عناصر بهخانهکتاب

 های مورد مطالعه معرفی شده است.ادراک بصری کودکان با توجه به کاربردشان در اپلیکیشن

متناسب با ادراک بصری کودکان هستند. مورد بررسی  هایدر اپلیکیشن شدهکار گرفتهعناصر بصری به توان گفتشده میهای انجامبا بررسی :هایافته

ها از ایجاد تنش بصری جلوگیری بندیاند. در ترکیبکار گرفته شدهکیفیات بصری در راستای ایجاد آرامش و آمادگی ذهنی برای درک مفاهیم آموزشی به

کان منطبق است. های ادراکی کودشده که با شاخص
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 مقدمه
 با که هستند دسترس در و متنوع حجم،کم ،یکاربرد افزارنرم ینوع تال،یجیدد دستاور عنوانبه ۱هاشنیکیاپل

 های ومحدودیتها و با نیازها، تواناییاین محصوالت منطبق  .شوندیم یطراح مخاطب سن و ازین به توجه

شوند. در دنیای امروز شوند( طراحی و ساخته میجامعه مخاطب )که کاربر نامیده می ۲های ادراک بصریگیژوی

 نیا قبول باشوند؛ ها برای کودکان و با اهداف مختلف آموزشی و سرگرمی تهیه میتعداد قابل توجهی از اپلیکیشن

 تصور خود ذهن در اشکال صورتبه ،شنوندیم هرآنچه و کنندیم یزندگ یبصر کامالا  یعالم رد کودکان» که باور

 تیاهم دارای هابرنامه نیا یریتصو و یمتن یمحتوا به توجه .(۷۵. ص ۱۳۹۲ ،زاده و دهار، شیخپوریعل) «کنندیم

 ؛باشد داشته ما کودکان یبرا یاریبس یایمزا تواندیم وب یفضا و نترنتیا» است کرده بیان «هولمز لینو» .است

 .Neville Holmes,2002, P) «باشد جهان کودکان مشکالت از یاریبس شأمن تواندیم ،ناخواسته ای خواسته اما

ها و شود، استفاده از دیزاین سیستمنیز از آن یاد می ۳ها که با نام طراحی رابط کاربریدر طراحی اپلیکیشن .51(

شوند و های پرکاربرد طراحی میصورت کالن و برای پلتفرمشایع است که معموالا بههای آماده بسیار کیت

های جسمی و گیرند. توجه به تواناییای هستند که مورد استفاده طراحان قرار میشدهپیشنهادات از پیش تعیین

زه رابط کاربری های مخصوص در حوعنوان چارچوبها بهادراکی جامعه مخاطب حتی در طراحی دیزاین سیستم

های کالن تصویری نیز کارآمد باشد که پیشنهادهایی گزاریتواند در سیاستبرای کودکان دارای اهمیت است و می

، آن است که ها در اختیار طراحان این حوزه قرار دهد. پرسش اصلی این پژوهشمتناسب ادراک بصری آن

سال کدامند؟  ۷و  ۶های آموزشی برای کودکان کیشنمتناسب با ادراک بصری در طراحی اپلیبصری های ویژگی

سال هستند.  ۷و  ۶های آموزش ریاضی پرمخاطب مخصوص کودکان جامعه مخاطب در این تحقیق، اپلیکیشن

های دیداری و ادراک بصری در این گروه سنی به وضعیت تقریباا ثابتی از روند رشد خود رسیده است و توانایی

قراری ارتباط برای این گروه از طریق اند، تقریباا تمام امکان برط ندارند یا اصالا یاد نگرفتهچون هنوز به خواندن تسل

های بصری که ادراکشان برای تواند اطالعات مفیدی از محدوده و شاخصها میتصویر است. بررسی این اپلیکیشن

اصر بصری متناسب با ادراک کودکان ها و عندر این پژوهش، شاخص کودکان مقدور است، در اختیار ما قرار دهد.

 ۱۰اپلیکیشن غیرایرانی و  ۷۰های مورد مطالعه که شامل ها در تحلیل اپلیکیشناستخراج شده و همین شاخص

ها بررسی و با هم مقایسه گردیده ها در اپلیکیشناپلیکیشن ایرانی است، استفاده شده و میزان حضور شاخص

های اخیر، نگرشی شکل های آموزشی کودک و نوجوان در دههوص شیوهگرفته درخصاست. در مطالعات صورت

با این تفکر که نسل فعلی با وجود ارتباط شدید با عناصر و رسانة الکترونیک، « زادۀ دیجیتال»گرفته، با عنوان 

ا و ابزار ههای گذشته است؛ این نسل به راهمندی از سیستم آموزشی متفاوتی نسبت به نسلنیازمند پیروی و بهره

ها باشد های روزمرۀ آنمتفاوتی برای پردازش، ذخیره و استفاده از اطالعات نیاز دارد که متناسب با رسانه
(Prensky, 2001, P. 3). 
 

 روش پژوهش
 ۴کمی از روش تحلیل محتوا  . گفتنی است که در پژوهشاستها، کمی این پژوهش کاربردی و از نظر نوع داده

ت. در پژوهش حاضر نیز از آنجا که در وهلة اول شناسایی عناصر بصری پرکاربرد در اس بهره گرفته شده

اپلیکیشن  ۷۰است؛ به این ترتیب،  های ویژۀ کودکان مدنظر بوده، از تحلیل محتوای کمی استفاده شدهاپلیکیشن

ت هدفمند انتخاب شده صورسال به ۷و  ۶اپلیکیشن ایرانی با موضوع آموزش ریاضی برای کودکان  ۱۰غیرایرانی و 
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ذکر است  ها شناسایی گردد. الزم بهو پنج صفحه از هریک، مشاهده و بررسی شده تا عناصر بصری پرکاربرد در آن

عنوان زبان مشترک مبنا قرار های بصری است تا نتایج مبتنی بر تصویر بهدر این تحقیق تمرکز بر بررسی شاخص

ها با کان با استفاده از تصویر است و ارتباط نوشتاری جایگاهی ندارد. نمونهگیرد. در این حالت، تمام ارتباط کود

عنوان مراجع اصلی دانلودها در مقیاس جهانی و و به ۵پلیسمارکتتوجه به سن کاربران و تعداد دانلودها در دو 

در متن ارائه شده و  شده با هدف معرفی روش بررسی بصری های انجاماند )دو نمونه از تحلیلایران انتخاب شده

ای پژوهش نیز در های مربوطه اعالم شده است(. اطالعات زمینهها، فقط نتایج در جدولدرخصوص بقیه نمونه

است. بخش مربوط به ادراک بصری کودکان با استفاده از مرور منابع مکتوب چاپی و الکترونیکی حاصل شده 

وجو شده و میزان فراوانی و اپلیکیشن غیرایرانی جست ۱۰ اپلیکیشن ایرانی و ۷۰شده در های استخراجشاخص

برنامه آموزش ریاضی غیرایرانی  ۷۰شود. جامعه آماری شامل ها بررسی میها در دیزاین این اپلیکیشناستفاده آن

 گلسایت )کافه بازار و گوگیری هدفمند در دو وبصورت نمونهسال، به ۷و  ۶برنامه ایرانی برای گروه سنی  ۱۰و 

 با بیشترین بارگیری است.هایی پلی( انتخاب شد، روش انتخاب از بین برنامه

 

 پیشینه پژوهش
تألیف « شناسی چشم خالقهنر و ادراک بصری روان»توان به کتاب از منابع موجود در حوزه مورد مطالعه، می

شناسی تمرکز دارد. ای از روانخهعنوان شااشاره کرد که بر ادراک بصری بر مبنای نظریه گشتالت به« آرنهایم»

گیری ادراک حسی و تعامالت ناپذیر در شکلعنوان وجوه جداییدر این کتاب، عناصر و کیفیات تجسمی به

کرس و »نگارش « دستور طراحی بصری خوانش تصاویر»اند؛ همچنین کتاب معنامحور معرفی و بررسی شده

« الفبای زبان تصویر»عالوه کتاب می و ادراک بصری است؛ بهاز جمله کتب مفید در حوزه هنرهای تجس« لیوون

روز و معتبر در حوزه ادراک بصری است. که در حوزه ادراک عناصر و کیفیات بصری از منابع به« پوهاال»نگارش 

به انواع مواجهه با آثار تجسمی پرداخته است؛ همچنین در حوزه « فلدمن » قلم به « تنوع تجارب بصری»کتاب 

توان به عناوین ذیل اشاره کرد که در بخش ادراک بصری های مرتبط با هنر و تصویر برای کودکان، میابکت

درخصوص ترجیحات کودکان در « فراری»قلم  به« نقاشی کودکان و مفاهیم آن»کودکان منابع مفیدی هستند. 

ای بر مصورسازی کتاب مقدمه» خلق تصویر و برقراری ارتباط بصری مباحثی را مطرح کرده است؛ همچنین کتاب

هایی در زمینه خلق تصویر که توصیه« ابراهیمی» به قلم « های کودکانآرایش و پیرایش کتاب»و کتاب « کودکان

شوند. اند و تصویرسازان این حوزه درخصوص ظرایف کار با این گروه از مخاطبین آشنا میبرای کودکان ارائه داده

گیری ادراک به ابعاد رشد و شکل« ال گاالهو، ازمون» به قلم « ران مختلف زندگیدرک رشد حرکتی در دو»کتاب 

های مختلف سنی پرداخته است. با توجه به حجم زیاد کتب در این حوزه و با وجود مطالعه در کودکان در دوره

ه و در ادامه به تعدادی عنوان نمونه بسنده شدها اما در این بخش تنها به اشاره به تعدادی بهتعداد بیشتری از آن

« مهرپورحسین، لواسانی و انسانی» ها و مقاالت کار شده با موضوعات مشابه نیز اشاره گردیده است. نامهاز پایان

، به بررسی ادراک در کودکان «بررسی تحولی حافظه و ادراک دیداری در کودکان»در مقاله خود با عنوان 

کارگیری عناصر نگاهی به نقاشی گروهی کودکان بر نحوه بهنیم»با عنوان ای در مقاله« فتاحی» اند. پرداخته

ها و ایجاد بیان بصری با استفاده از تصویر توسط ایشان تمرکز داشته است. تجسمی توسط کودکان در نقاشی

ی و ، به معرف«های کودک و نوجوانبندی در تصویرگری کتابجایگاه ترکیب»در مقاله خود با عنوان « ماهان»
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(، ۱۳۹۵)« صالحی »های کاربردی برای کودکان پرداخته است. بندیهای تأثیرگذار در خلق ترکیببررسی مؤلفه

، به بررسی و «ایرانیریغ وایرانی  ةآموزشی کودکان یهاوب سایت یظاهرمقایسه »با عنوان  یانامهدر پایان

 یهاایرانی در مقایسه با نمونه -آموزشی -کودکانه یهاسایتوب یظاهرنقاط ضعف و قوت در طراحی  صیتشخ

 یهاکودکانه در نمونه یهاسایتدهد رعایت اصول طراحی ظاهر وبنتایج نشان می و پردازدایرانی میریغمشابه 

سایت کودکان، تا وب یتصویر یهاایرانی است. این اثر از نظر توجه به جنبهریغ یهاکمتر از نمونه اریبسایرانی 

 مخاطب عام و نوع رسانه متفاوت است. یروبر  ،یاصلپژوهش حاضر است. تمرکز  مشابه یحدود

 

 درک عناصر و کیفیات بصری توسط کودکان
گیری یک اثر تجسمی بر دوش عناصر و کیفیات تجسمی است. این عناصر هم در ارتباط بصری و اساس شکل

ها متفاوت است؛ رک و برقراری ارتباط با آنخلق و هم در ادراک اثر نقش مهمی دارند. در سنین مختلف میزان د

یابد گیرد و بعد از آن توسعه میای از ادراک بصری در سنین پنج تا شش سال شکل میاما معموالا حجم عمده

. در این تحقیق، کیفیت ادراک و ارتباط کودکان با عناصر و کیفیات (۸۷، ص. ۱۳۹۷الرک، بتی، هیلدا و لوکا ، )

 و به تفکیک درخصوص هر مورد در ادامه متن ارائه گردیده است. بصری گردآوری شده

سال، معموالا به  ۶تا  ۴های اولیه خود در سنین ترین عنصر بصری است و کودکان در نقاشی: نقطه ابتدایینقطه

شود می نمایی بیشترشان به واقعکنند. با افزایش سن، عالقههایشان استفاده میشکلی معنادار از نقطه در نقاشی

 .(Kellogg, 1976, p. 12)یابد ها افزایش میو توجه به شکل نقطه در آن

یابد و همینطور اشکالی چون سالگی کودک به ادراک بهتری از حرکت خط دست می ۴تا  ۳در حدود خط: 

روند  شود.کند؛ در نتیجه کودک آماده ورود به مرحله تصویری میدایره را نیز درک میمستطیل، مثلث و نیم

پذیرد های مدور، مارپیچ و دایره صورت میرفته حالتدرک اشکال در کودکان از رسم خطوط افقی و عمودی و رفته

 .(۹۲، ص. ۱۳۸۴، فتاحی)

شهود، به درک بصری از  وهای واقعی و قابل لمس، با هیجان کشف در واقع کودکان با آشنایی با شکلشکل: 

 ,Luccio)کنند های بصری اشکال را درک میشناخت مفاهیم ریاضی، نسبت یابند و از طرفی، باشکل دست می

2019, p. 27).  ها بسیار از ابعاد منطقی کنند؛ اما فرمساله از سطح و شکل در ترسیم خود استفاده می ۷کودکان

حسین، و غالمعلی مهر، پور)انسانیبرند کار میشده به دور است و رنگ را نسبتاا آزادانه بر سطح شکل ترسیمبه

 .(۳۵۱، ص. ۱۳۹۸لواسانی، 

بعدی گرایش یابند، هرچند ها به تصاویر سهشود که آننمایی باعث میمندی کودکان به واقعدر واقع عالقهحجم: 

 .(Kellogg, 1976, p. 62)که خود در سنین پایین توانایی ترسیم آن را نداشته باشند 

ها در فضا است. ارتباطات فضایی درک ناسایی جایگاه اشیا و وضعیت آندر واقع ادراک فضایی، توانایی ش فضا:

 .(۳۴، ص. ۱۳۹۵)نوبهار و شجاعی، جغرافیایی است  یابیعمق و جهت

ها را ها، حتماا باید سن آنگیری دربارۀ دریافت کودکان از رنگشناسی برای تحلیل و نتیجهدر منظر روان رنگ:

و زندگی عاطفی کودک و روند تکاملی او در دوران مختلف، حالت موازی وجود مالک قرار داد؛ زیرا میان رنگ 

دارد. کودک در حدود سه تا شش سالگی تحت تأثیر فشارهای درونی است و عالقة وافری به رنگ دارد و رنگ را 

تفادۀ کودک تر، اسدهد. در سنین پایینشود، شکل را به رنگ ترجیح میداند؛ اما بزرگتر که میبر شکل مقدم می
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برد و کار میسرد و کمتر خشن را به هایتر است؛ اما در مسیر تکامل و آموزش در مدرسه، او رنگها زندهاز رنگ

بر اساس تحقیقات، کودکان به  .(۱۰۲-۱۰۰، صص. ۱۳۹۸)الیوریو فراری، گیرد در مسیر شناخت منطقی قرار می

ای و های قهوهدهند و تمایل چندانی به رنگتری نشان میهای آبی، قرمز، ارغوانی و نارنجی عالقه بیشرنگ

اند از، استفاده تزیینی از رنگ، سه مرحله استفاده از رنگ، عبارت. (۸، ص. ۱۳۹۰)تایلور و دی، خاکستری ندارند 

و  خاطر خود رنگگرایانه از رنگ و استفاده پیشرفته از رنگ. در مرحله اول، کودک رنگ را فقط بهاستفاده واقع

سالگی ادامه دارد. در مرحله دوم  ۴یا  ۳کند که تا آغاز دوره شماتیک حدود برد استفاده میبرای لذتی که آن می

آید. در این مرحله، نمایی در استفاده از رنگ در کودک پدید میمندی به واقعشود، عالقهسالگی آغاز می ۶که از 

کشند و بعد شود؛ زیرا ابتدا شکل را میرای اهمیت بیشتر میرفته دارنگ در درجه دوم اهمیت است و شکل رفته

تری از رنگ توسط کودکان انجام کنند. در مرحلة سوم که استفاده پیشرفتهدرون خطوط شکل را با رنگ پر می

هند دنمایی را افزایش میروند، با این تفاوت که تنوع رنگ در واقعنمایی پیش میشود، در واقع در راستای واقعمی

 .(۱۱۴ -۱۱۳، صص. ۱۳۹۷و همکاران،  )الرک

هایی های پیشنهادی خود برای بافتهایی برای کار در سطوح مختلف بافت و کشف روشکودکان به فرصتبافت: 

خوبی بروز توانند احساسات خود را بهشوند، نیاز دارند زیرا از طریق آشنایی با بافت میکه در طبیعت دیده می

کنند، حساس سازند ها دریافت میوارد آموزشی حافظه خود را نسبت به احساساتی که از بافتدهند و در درک م

 .(Murphy & Hussey, 1999, p. 10)تا ارتباط ذهنی با مسائل آموزشی برقرار گردد 

در  رسند، با تغییریها زمانی که به مرحلة آموزش میهای طبیعی هستند. آنکودکان بسیار متأثر از ریتم: ریتم

تواند مضر باشد و بایستی از طریق شوند. تغییر ناگهانی ریتم میریتم بصری جهت دریافت و یادگیری مواجه می

طور ایجاد آرامش روانی کودک را برای یادگیری آماده ساخت تا او روند طبیعی ریتم خود را خیلی تغییر ندهد. به

هشی مناسب است تا کودک بتواند از ریتم طبیعی خود سالگی بیشتر ریتم کا ۸تا  ۶کلی در آموزش کودکان در 

 .(Kellogg, 1976, p. 89)داد، فاصله بگیرد شد و دقت را در درک بصری کاهش میکه نگاهی کلی را شامل می

توانند از چندین جزء مرتبط، یک واحد تصویری شناسند؛ اما نمیکودکان اجزای نقاشی خود را می بندی:ترکیب

ها یک کل معنادار ارائه دهند. میل کودک بیشتر به پرکردن فضای خالی صفحة کاغذ است؛ و از آن وجود آورندبه

دارد. این خط گاهی در بندی برمیسوی ترکیبکارگیری خط پایه، گامی مهم بهسالگی با به ۵یا  ۴اما در حدود 

خوبی پذیرفته و در تالش را به بندیسالگی کودک مفهوم ترکیب ۸یا  ۷شود. در حدود پایین صفحه کشیده می

الرک )دهد اش را ارائه مییافتگی کمتر نقاشیاست که یک کل واحد را به نمایش بگذارد، هرچند هنوز با سازمان

 .(۸۳-۸۲، صص. ۱۳۹۷و همکاران، 

ی نیم تا چهارسالگوصورتی که تا حدود سن سهکودکان در درک جهات معموالا با مشکل مواجه هستند به جهت:

شوند؛ اما در چهارسالگی تفاوت میان رو میای مانند مربع و دایره با مشکل روبهدر ترسیم اشکال هندسی بسته

دبستانی هنوز به کودک پیش .(۶۱ -۶۰، صص. ۱۳۹۸)الیور ریو فراری، کنند خط منحنی و صاف را درک می

شود، به آمادگی برای خواندن در مدرسه می های مربوطرعایت جهت توجهی ندارد؛ اما در زمانی که مشغول فعالیت

 .(۸۱ -۸۰، صص. ۱۳۹۷)الرک و همکاران، شود میبا جهات آشنا 

ها و چه در تصاویر متحرک نقش های بصری در شکلبندیحرکت از نوع بصری آن نیز چه در ترکیب حرکت:

کنند ت در تصاویر عادت میسالگی به درک عنصر حرک ۳ای در درک بصری کودک دارد. کودکان از حدود ویژه
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ها نسبتاا آماده است. حرکت در ذهن کودک یک جریان سیال از پذیرش سالگی درک بصری آن ۶تا  ۵و در حدود 

 .(Clutten, 2009, p. 4)شود سال، آغاز می ۸تا  ۶چیدمان در تصاویر مختلف است و در سنین 

هنگام اند، بهصورت منطقی درک کردهدارند و بهسالگی آنچه از تناسبات در ذهن  ۵تا  ۳در سنین  تناسب:

دهند؛ زیرا در این هنگام، پیرو جوشش، احساسات و باورهایشان هستند؛ کشیدن در کار خود دخالت نمینقاشی

شود و سعی بر ترسیم زدیکتر میهایش از نظر تناسبات به واقعیت نشدن کودک، جهان نقاشی البته با بزرگتر

 الرک و همکاران،)تناسبات همانند یک فرد بزرگسال دارد؛ البته میزان موفقیت به مهارت و توانایی او بستگی دارد 

 .(۷۹ -۷۸، صص. ۱۳۹۷

ها برند. آننحوی از آن استفاده میکنند و بهخوبی مفهوم کنتراست را درک میکودکان به هارمونی و کنتراست:

ها های زنده و خاموش و درجة روشنایی و تیرگی رنگ برای ایجاد جلوههای گرم و سرد، رنگا تجربه خود از رنگب

 .(Murphy & Hussey, 1999, p. 82)کنند به طریقی از کنتراست استفاده می

یمی از قبیل های نامتعادل را با مفاهتوانند موقعیتکودکان خردسال در حدود چهارسالگی می تعادل و تقارن:

توان گفت رشد مفاهیم ریاضی در میان کودکان حتی پیش طور کل، میکم، کمتر و کمترین، مقایسه کنند و به

های بر طبق یافته .(۵۰، ص. ۱۳۸۳)عریضی سامانی، کاوسیان و کدیور ، گیرد می ای شکلاز آغاز تعلیمات مدرسه

کنند و مفهوم تعادل را نیز همینطور مدنظر خوبی درک میدست آمد که کودکان تناسب را بهاخیر این نتایج به

 ارائه شده است.( ۱جدول های مربوط به ادراک بصری کودکان در خالصه یافته. (Kellogg, 1976, p. 23)دهند قرار می

 
 .گاننگارندی. منبع: سال نسبت به عناصر بصر ۷و  ۶ادراک کودکان  .1جدول 

 کانکود یادراک محدوده یبصر عناصر

 عنوان نقطهدرک هر فرم ریز به نقطه

 مندی به درک خطوط منحنیعالقه خط

 تر در اشکال ارگانیکبرخورد آزادانه با اشکال و درک راحت شکل

 کردن حجمدرک از طریق لمس حجم

 صورت کل واحددرک فضا به فضا

 های گرم و منطبق بر احساساتتمایل به رنگ رنگ

 کردن و برقراری ارتباط حسی با بافت و ایجاد نظم در ذهن کودکسدرک از طریق لم بافت

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

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

 افقی دلیل توجه به خود شکل و تنها توجه به جهتتوجهی به جهت بهبی جهت

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

 تناسب
رویکرد موازنه میان استفاده از گرایی در رعایت نسبت اجزا با یکدیگر با الهام از احساسات و تمایل به واقع

 عناصر

 های واقعیتوجه به اندازهبی اندازه

 درک کلی از هماهنگی فرم یهماهنگ و ادتض
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 های آموزشیبررسی بصری برنامه
اپلیکیشن آموزشی صورت گرفته است و برای معرفی نحوه  ۸۰تحلیل و بررسی بصری برای پنج صفحه ابتدایی در 

« ها ریاضیبچه»شود )اپلیکیشن ایرانی صورت خالصه ارائه میشده به ها دو نمونه از تحلیل انجامتحلیل اپلیکیشن

 (.«ABC Mouse» و اپلیکیشن آمریکایی

« آرمیک»توسط شرکت  ۱۳۹۵در سال « ها ریاضیبچه»برنامه  «:ها ریاضیبچه». بررسی اپلیکیشن ایرانی 1

های آموزش ریاضی در ایران پرطرفدارترین برنامه هزار دانلود در میان برنامهتولید شده و تاکنون با بیش از بیست

دبستانی و اول دبستان شود. این برنامه محدودۀ اهداف آموزشی خود را تولید محتوا بر دوره پیششناخته می

صورت متمرکز کرده است. در ادامه تحلیل عناصر و کیفیات پرکاربرد در این برنامه معرفی و در پایان، نتایج به

 ارائه شده است. ۳تا  ۱تصاویر یی در نالیز بصری پنج صفحه ابتداآو تصاویر و  ۲جدول شده در قالب بندیجمع

 

 

 

 

 

 
 . منبع: نگارندگان.ها ریاضیمنبع: اپلیکیشن بچه، دوم و سوم. صفحه اول .1تصویر 

 

 

 

 
 . منبع: نگارندگان.ها ریاضیمنبع: اپلیکیشن بچهصفحه چهارم و پنجم.  .2تصویر 

 

ریاضیات، هنر، موسیقی و  ری آمریکایی شامل خواندناین برنامه، یک برنامة یادگی« : ABC Mouse»برنامه . 2

با مشاوره معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش  ۲۰۱۴ساله است که در سال  ۸تا  ۲موارد دیگر برای کودکان 

انگیز برای فعالیت یادگیری هیجان ۱۰۰۰۰تولید شده که بیش از « Age of Learning, Inc»توسط شرکت 

میلیون بار توسط مخاطبان دانلود شده است. تصویر پنج  ۱۰تحصیلی است و بیش از کودکان در تمام مقاطع 

قرار دارد و نتیجه آنالیز و  ۶تصویر ارائه شده است. آنالیز بصری صفحات در  ۵و  ۴تصاویر صفحه اول در قالب 

  ه شده است.ارائ ۴جدول ها درداده
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 .گاننگارندمنبع: ، اشکال، تعادل و تقارن و توازن، رنگ، جهت و در راستای حرکت چشم. نمونه تحلیل اپلیکیشن ایرانی: نوع خطوط. ۳تصویر

 

بررسی  ۳و  ۲جداول همان ترتیبی که در دو اپلیکیشن نمونه ارائه شده است های جامعه آماری بهآنالیز اپلیکیشن

ایرانی قابل ر دو گروه ایرانی و غیرده است و دارائه ش ۴جدول و استخراج شده است. نتایج حاصل از این آنالیز در 

 مقایسه است.

 
 .گاننگارندمنبع: . «یاضیها ربچه» در برنامه یعناصر بصر یبررس .2 جدول

 عناصر/ کیفیات بصری
 صفحات

 پرتکرارترین
(1) (2) (۳) (4) (5) 

 هندسی نقطه

      دایره

      مربع

       مثلث

 خط

 مستقیم

      عمودی

       افقی

       مورب

       منحنی

       شکسته

  مونوالین

  غیر مونوالین

 شکل
 هندسی

       دایره

       مربع

       مثلث

       ترکیبی
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 عناصر/ کیفیات بصری
 صفحات

 پرتکرارترین
(1) (2) (۳) (4) (5) 

       ارگانیک

 حجم

 هندسی
       کروی

       مکعب

       ترکیبی

      ارگانیک

 رنگ

 اصلی

       زرد

       قرمز

       آبی

 خنثی

       سفید

      سیاه

       خاکستری

 ترکیبی
 ثانویه

      سبز

  بنفش

  نارنجی
Tint       
Shad       

 بافت
       طبیعی

       هندسی

 ریتم

 یکنواخت

 متناوب

 تکاملی

 موجی

 جهت و

 حرکت

 چپ به راست

 راست به چپ

 افقی

 عمودی

 نوشتار نمایشی

 فرم نقطه
 دایره

 مربع

 وزن

 نازک

 متوسط

 ضخیم

 خط بدنه کاراکتر
 مونوالین

 غیر مونوالین

 تناسب میان اجزا

 فضای منفی

 کنتراست رنگ تایپ فیس

 نوشتار متنی

 فرم نقطه
 دایره

 مربع

 وزن

 نازک

 متوسط

 ضخیم

 خط بدنه کاراکتر
 مونوالین

 غیر مونوالین

 تناسب میان اجزا

 فضای منفی
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 عناصر/ کیفیات بصری
 صفحات

 پرتکرارترین
(1) (2) (۳) (4) (5) 

 کنتراست رنگ تایپ فیس

 تعادل
      متقارن

       نامتقارن

 تناسب
     تناسب

       عدم تناسب

 ی وهماهنگ

 تضاد

 اهنگیهم
      فرم

 رنگ

 تضاد
     فرم

 رنک

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  
 منبع: نگارندگان.. «ABC Mouse»اپلیکیشنصفحه چهارم و پنجم  .5تصویر 
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 .گاننگارندمنبع: یکیشن ایرانی: نوع خطوط، اشکال، تعادل و تقارن و توازن، رنگ، جهت و در راستای حرکت چشم. نمونه تحلیل اپل .۶تصویر 

 
 .گاننگارندمنبع: . «ABC Mouse» شنیکیدر اپل یبصر اتیفیعناصر/ ک یبررس .۳ جدول

 پر تکرارترین 5ص 4ص ۳ص 2ص 1ص یبصر اتیفیک /عناصر

 هندسی هنقط

      دایره

      مربع

       مثلث

 خط

 مستقیم

      عمودی

       افقی

       مورب

       منحنی

       شکسته

  مونوالین

  غیر مونوالین

 شکل

 هندسی

       دایره

       مربع

       مثلث

       ترکیبی

       ارگانیک

 حجم
 هندسی

       کروی

       مکعب

       ترکیبی
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 پر تکرارترین 5ص 4ص ۳ص 2ص 1ص یبصر اتیفیک /عناصر

      ارگانیک

 رنگ

 اصلی

       زرد

       قرمز

       آبی

 خنثی

       سفید

      سیاه

       خاکستری

 ترکیبی

 ثانویه

      سبز

  بنفش

  نارنجی

Tint       

Shad       

 بافت
       طبیعی

       هندسی

 ریتم

      یکنواخت

       متناوب

       تکاملی

       موجی

 حرکت و

 جهت

      چپ به راست

      راست به چپ

      افقی

     عمودی

 وشتار نمایشین

 فرم نقطه
 دایره

  مربع

 وزن

  نازک

  متوسط

  ضخیم

 خط بدنه کاراکتر
  مونوالین

  غیر مونوالین

  تناسب میان اجزا

  فضای منفی

  کنتراست رنگ تایپ فیس

 نوشتار متنی

 قطهفرم ن
 دایره

  مربع

 وزن

 نازک

  متوسط

  ضخیم

 خط بدنه کاراکتر
  مونوالین

  غیرمونوالین

  تناسب میان اجزا

  فضای منفی
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 پر تکرارترین 5ص 4ص ۳ص 2ص 1ص یبصر اتیفیک /عناصر

  کنتراست رنگ تایپ فیس

 تعادل
      متقارن

       نامتقارن

 تناسب
    تناسب

    عدم تناسب

 هماهنگی و

 تضاد

 یهماهنگ
    فرم

 رنگ

 تضاد
    فرم

  رنگ

 
 .گاننگارندی. منبع: رانیر ایو غ یرانیشن ایکیاپل ۸۰در  یات بصریفیسه عناصر/ کیمقا .4جدول 

 اپلیکیشن غیر ایرانی ۷۰پرکاربرد در ایرانی اپلیکیشن 1۰پرکاربرد در  یبصر اتیفیعناصر/ ک

 هندسی نقطه

  دایره

   مربع

   مثلث

 خط

 مستقیم

   عمودی

   افقی

   مورب

  منحنی

   شکسته

  مونوالین

   غیر مونوالین

 شکل

 هندسی

  دایره

   مربع

   مثلث

   یترکیب

   ارگانیک

 حجم

 هندسی
   کروی

   مکعب

   ترکیبی

  ارگانیک

 رنگ

 اصلی

   زرد

   قرمز

   آبی

 خنثی

  سفید

   سیاه

   خاکستری

 ترکیبی

 ثانویه

   سبز

   بنفش

   نارنجی

Tint   

Shad   

 بافت
   طبیعی

  هندسی
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 اپلیکیشن غیر ایرانی ۷۰پرکاربرد در ایرانی اپلیکیشن 1۰پرکاربرد در  یبصر اتیفیعناصر/ ک

 ریتم

  یکنواخت

 متناوب

   تکاملی

   موجی

 حرکت و

 جهت

   چپ به راست

   راست به چپ

  افقی

   عمودی

 نوشتار نمایشی

 فرم نقطه
  دایره

   مربع

 وزن

   نازک

  متوسط

  ضخیم

 خط بدنه کاراکتر
  مونوالین

   غیرمونوالین

   تناسب میان اجزا

  فضای منفی

  کنتراست رنگ تایپ فیس

 نوشتار متنی

 فرم نقطه
  دایره

   مربع

 وزن

  نازک

   متوسط

   ضخیم

 خط بدنه کاراکتر
  مونوالین

   غیرمونوالین

   تناسب میان اجزا

   فضای منفی

  کنتراست رنگ تایپ فیس

 تعادل
  متقارن

   نامتقارن

 تناسب

  ه صفحهنسبت ب

   نسبت به عناصر دیگر

   نزدیک به واقعیت

   عدم تناسب با واقعیت

 هماهنگی و

 تضاد

 یهماهنگ
  فرم

 رنگ

 تضاد
   فرم

   رنگ

 

 نتیجه
ها مشاهده شد )حاصل بررسی کیفی و کمی های بصری که بیشتر در اپلیکیشندر این بخش، عناصر و ویژگی

ها تطبیق داده شده است. نحوه ادراک کودکان و وده است( با چگونگی ادراک کودکان از این ویژگیها باپلیکیشن

ارائه شده است  ۱جدول صورت چکیده در ها در بخش اول تحقیق موجود و همچنین بهترجیحات بصری آن
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خطوط و اشکال منحنی و اند(. ای ایرانی و غیرایرانی، منابع اصلی این بخش بودهرشته)مطالعات و منابع بین

اند؛ همچنین استفاده از اشکال ترکیبی و ای با هدف ایجاد نوعی انعطاف در طراحی بیشتر استفاده شدهدایره

های نرم و منحنی و اشکال ارگانیک کودکان از فرم های ارگانیک با ادراک بصریارگانیک و همینطور حجم

کنند؛ اما تنوع رنگی در های گرم برقرار میتری با رنگاط قویها، کودکان ارتبهمسویی دارد. بر اساس یافته

ها توان در اپلیکیشنهای گرم یا سرد نیست؛ حتی میهای مورد مطالعه زیاد است و محدود به رنگاپلیکیشن

های سبز و های روشن و سرد را بیشتر درک کرد. در برنامه ایرانی بیشترین رنگ مورد کاربرد، رنگحضور رنگ

هایی چون، آبی و سبز استفاده شده است. از انواع بافت )طبیعی های خارجی بیشتر از رنگمز است و در برنامهقر

خوبی استفاده شده و بافت طبیعی با برقراری ارتباطی حسی، کودک را تحت تأثیر و هندسی( در جایگاه خود به

کند. او را آماده درک مفاهیم آموزشی می دهد و از طرفی بافت هندسی با ایجاد نظم در ذهن کودک،قرار می

صورت ریتم به ها با ادراک بصری کودکان از بافت همسویی دارد.حضور پررنگ بافت هندسی در طراحی اپلیکیشن

تواند درک منطقی از های ادراکی کودکان، مییکنواخت و متناوب بسیار استفاده شده است که با توجه به توانایی

کند تا با اهداف آموزشی هماهنگ باشد. راستای افقی و جهت راست به چپ و برعکس به  جزییات بصری ایجاد

ها هستند. ادراک کودکان بیشتر بر مبنای حرکت و جهت افقی است تا حرکت و جهت صورت غالب در اپلیکیشن

بهتر به کودک توانند در راستای حرکت و جهت افقی عمودی. مطالب آموزشی نیز با استفاده از عناصر بصری می

ها بررسی شده است و وجه خوانایی مورد نظر نکاررفته در آمنتقل شوند. نوشتار بیشتر از منظر فرم غالب به

های منحنی دارند که با ادراک بصری بهتر کودکان از ها غالباا حالتعلت گروه سنی مخاطبین( نوشتهنیست. )به

شود، ها دیده میها در اغلب اپلیکیشنها و رنگتفاده از فرمفرم منحنی منطبق است. با تمام تنوعی که در اس

عنصر هماهنگی در فرم، رنگ و اندازه بر عنصر تضاد غلبه دارد. کودکان، تصاویری را که تنش بصری کمتری دارد، 

ت کیفیت تعادل در نوع متقارن آن بیشتر استفاده شده اس دهند و درک بهتری از هماهنگی فرم دارند.ترجیح می

چندانی در تناسبات عناصر  همراه دارد. تناسبات بیشتر نزدیک به دنیای واقعی است و اغراقکه توازن در کادر را به

بندی که حاصل هارمونی، توازن، تناسب و تعادل بخش در ترکیبموجود در کادر دیده نشده است. فضایی آرامش

تواند به کیفیت ادراک بصری کودک عناصر بصری میبیشتر در کادر است و در عین حال پویا حاصل از تنوع 

ها تا حدود زیادی با کاررفته در طراحی اپلیکیشنتوان گفت که اغلب عناصر بصری بهکمک کند. در مجموع می

بخش بصری فارغ های ادراکی کودکان منطبق است. در کیفیات بصری نیز حفظ آرامش و ایجاد فضای لذتتوانایی

باشد. با چنین صری، که کامالا منطبق بر ادراک بصری کودکان است، دارای اهمیت میاز تنش و تالطم ب

شناسی تصاویر شود و هم زیباییهای ادراکی کودکان تهیه میهایی، هم تصاویری متناسب با تواناییگزینش

 شود.تر میگردد؛ همچنین تمایل کودک به برقراری ارتباط با تصاویر اپلیکیشن نیز بیشخوبی حفظ میبه

 

 نوشتپی
. یک برنامه کامپیوتری است که برای انجام یک کار خاص، غیر از کاری که مربوط به عملکرد خود رایانه است، طراحی شده و معموالا ۱

ها د. برنامههایی از این دست هستنافزار حسابداری نمونههای رسانه و نرمکنندهپردازها، پخششود. واژهتوسط کاربران نهایی استفاده می

های اختصاصی عنوان پروژهطور جداگانه منتشر شوند و ممکن است بهافزار سیستم آن همراه باشند یا بهممکن است همراه با رایانه و نرم

 .(https://fa.wikipedia.org) کدگذاری گردند
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طوری که فرد ممکن است متوجه شود کند، بههای بصری را ثبت میها به تحریکطور کلی، ادراک بصری فرآیندی است که پاسخ. به۲

ها و بدن خودش را درک کند. ادراک بصری فرآیندی پویا است و تمامی حواس را ادغام گذرد و رابطه بین آنکه در دنیای اطراف چه می

 .(Kramer & Hinojosa, 2010, p. 21)کند می

ای با تمرکز بر ظاهر یا سبک های رایانهافزار یا دستگاهجاد رابط در نرم( فرآیندی است که طراحان برای ایUI. طراحی رابط کاربری )۳

های هایی است که برای کاربران آسان و لذت بخش است. طراحی رابط کاربری به رابطکنند. هدف طراحان، ایجاد رابطاستفاده می

 .(https:// interaction-design.org/literature/topics/ui-design)گرافیکی کاربر اشاره دارد 
4. Content analysis 
5. Market Place 
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 تهران: دستان. (.ترجمه عبدالرضا صرافان) نقاشی کودکان و مفاهیم آن(. ۱۳۹۸) .الیوریو فراری، آنا -

کان. (. تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کود۱۳۹۸مهر، نرگس، پورحسین، رضا و غالمعلی لواسانی، مسعود. )انسانی -
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)ترجمه فرشته  شناخت هنر کودکان برای آموزش بهتر(. ۱۳۹۷الرک، هورویتز، بتی، پرزنت لوییز، هیلدا و لوکا، مارک. ) -
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 .۸۰-۸۶ (، صص.۱۳۹-۱۳۸)
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