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 آموزشی های گرافیك موشن  طراحی اصول اعتباریابی و تدوین

 
 3ینیحس شاه، سعید 2ی، محسن باقر1کلثوم نامور

 
 25/08/99 تاریخ پذیرش:            28/04/99 تاریخ دریافت:

 چکیده

 استفاده و زمان ترین کوتاه در مخاطب به پیام انتقال با رسانه این. است جهان و ایران در نوپا هنری گرافیک موشن
هدف  با پژوهش این. باشد رگذاریتأث اربسی تواند می یادگیری و آموزش امر در یداریو شن دیداری عناصر از مناسب
رو توصیفی ا پیش پژوهش روش. است گرفته انجام آموزشی های گرافیک موشن  طراحی اصول یابیاعتبار و تدوین

 و متخصصان تمامی پژوهش آماری جامعۀاست.  دلفی ها روش داده آوری جمع روش و مقطعی نوع از پیمایشی
 بودند حوزه این در متخصصان از نفر 30 شامل پژوهش نمونه. بودند آموزشی یها رسانه تولید امر درصاحبنظران 

 لیست چک از اطالعات آوری جمع برای. شدند انتخاب ای زنجیره و محور مالک دسترس، در گیری نمونه روش با که
 متخصصان از رنف 5 توسط آن محتوایی و صوری روایی که بود گویه 68 دارای ابزار این شد، استفاده  محقق ساخته

برای . شد گزارش درصد 95 کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با ابزار این پایایی. گرفت قرار دأییت و یبررس مورد
 که داد نشان ها یافته. شد استفاده( اکتشافی یعامل لیتحل روش) استنباطی آمار و توصیفی آمار از ها داده تحلیل

 از ها گویه همچنین. گیرند می قرار فنی طراحی و گرافیک و پویانمایی احیطر آموزشی، طراحی طبقه سه در ها داده
 طراحی طبقۀ در گویه 10 آموزشی، طراحی طبقه در گویه 23 تعداد این از که یافت، تقلیل گویه 47 به 68 تعداد

  طراحی ولاص یابیاعتبار و تدوین به توجه با. گرفت قرار فنی طراحی طبقۀ در گویه 14 و گرافیک و انیمیشن
 .گیرد قرار استفاده و توجه مورد رسانه این تولید و طراحی در تواند می اصول این آموزشی، های گرافیک موشن
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 مقدمه

 نیاز به توجه با هدف، این برای و است؛ افراد دیگر با فکری ارتباط داشتن دنبال به همیشه انسان
 از استفاده با بار کی است؛ کرده انتخاب ارتباط برای مناسب روش یک زمانی، دوره هر در او

 برای همیشه حرکت جادوی مسیر، این در. کامپیوتر از استفاده با بار کی و غار دیوار های نقاشی
. کند برقرار بیشتری تباطار خود ستیز طیمح با تا است کرده کمک او به و بوده جذاب انسان
شده  گرفته نظر در ارتباطات روند درمؤثر  و قدرتمند عامل یکعنوان  به پویانمایی هنر امروزه
 جهان در ها رسانه رشد به رو روند به توجه با. کند یم پیدا جدید جنبۀ یک روز هر هنر این و است

شود  میمؤثرتر  ارتباطات برای گرافیک موشن نام به جدید ابزار یک با آشنایی ضرورت امروز،
(Fathi Dare shir & Asadollahi

1
 ایران درباألخص  نوپا است هنری گرافیک موشن (.2014,

 صورت بهاین پدیده ابتدا . کند میخکوب خود پای باال بصری های جذابیت با را بیننده تواند می که
 وتر  بزرگ ابعادی رایانه،وص خص به و سینما ظهور با ساده و به حرکت در نوشتار مربوط بود.

 اختصاص خود به را تلویزیونی های گرافیک از وسیعی حجم امروزه و گرفت خود به تر متفاوت
 زندگی در خودنوبۀ  به است، عصر این علم و شناسی فن رهاورد که گرافیک است. موشن داده

 گرافیک به نسبت آن ایه جذابیت برروز  روزبه و یافته ای گسترده کاربرد معاصر انسان روزانۀ
 پویانمایی زیرشاخه یکعنوان  به توان می را گرافیک (. موشن1395 رضایی،شود ) می افزوده ساکن

 بر گرافیک موشن است، متکی شخصیت و روایت ساخت روی بر پویانمایی که ی. درحالشناخت
 ایپوگرافیت و فضا رنگ، مانند اساسی عناصر با ارتباط برقراری و غیرضروری محتوای حذف
 از که قوی بصری واسط یک توان می را گرافیک موشن (.Flynn, 2017, website) دارد تمرکز

 پویانمایی،. دانست کند، می استفاده بصری مصالحعنوان  به شنیداری و بصری یها برگه تمام
 یریبکارگ امکان رسانه این در بصری امکانات همه و تصویرسازی نقاشی، طراحی، سینما، فیلم،

 دانش به نیاز بر عالوه گرافیک موشن در قوی اثر یک به دستیابی تردید بدون اما؛ دارند تلفیق و
 در بندی ترکیب قواعد و اصول دانش و درک نیازمند سینما، و پویانمایی قواعد افزاری، نرم

 و غایت درنهایت و تصویر ریزی طرح پایه و اصلعنوان  به بندی ترکیب. است بصری هنرهای
 بندی ترکیب دانش به دستیابی لزوم نی؛ بنابرااست بصری هنرمندان و نقاشان طراحان، همه الآم
 ناپذیر اجتناب و ضروری امر یک است، محتوی و فرم محکم پیوند نیازمند که تصویر ساخت در

 .(1394محمدی،  علیاست )

 

 

 اسداللهی و فتحی دره شیر  1.
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 بارت استعو  است کرده پیدا رسوخ نیز آموزش در «گرافیک متحرک» یا «گرافیک موشن»
 توهم ایجاد با همچنین و جادشدهیا پویانمایی یا ویدئو یفنّاور توسط که آموزشی ای رسانه از

 نوع این. است همراه صدا بامعموالً  رسانه این. شود می ایجاد بصری عوامل ظاهر تغییر یا حرکت
 هدافا به بخشیدن تحقق برای و شود می ظاهر الکترونیکی های رسانه در عمدتاً گرافیک
 که است این گرافیک آموزشی موشن از ساده توصیف (. یکWiana, 2017)است  آموزشی

 تصاویر دادن  ارتباط برای رسمی محتوای و یآموزش یطراح محتوای از که ترکیبی رسانه یک»
 ,Scott« )است یاهداف آموزش بهتر برآوردن جهت در و کند می استفاده متحرک و گرافیکی

2011.) 

ناوری اطالعات و ارتباطات نقش معلم بیش از آنکه منبع اطالعات باشد به تسهیل با توسعه ف
گر و فراهم آورنده شرایط تغییر یافته است و یادگیرندگان نیازهای اطالعاتی خود را بیشتر از 

 .(Huda et al. 2017) کنند یممنابع متنوعی که در بستر اینترنت فراهم شده است برطرف 
بیشتر اثرگذار باشند که در درجه اول برای مخاطبان  توانند یمتقال اطالعات یی در انها رسانه

 که روست نیازازمان ممکن منتقل کنند.  نیتر عیسرجذابیت داشته و همچنین اطالعات را در 
 قرارگرفته موردتوجهیی که داشته است ها یژگیویک رسانه به دلیل  عنوان بهموشن گرافیک 

 (.Haspari & et al. 2019)است 
 نیتر عیسربه دلیل دارا بودن جذابیت بصری و انتقال اطالعات در  امروزه موشن گرافیک

ی اجتماعی مجازی با اهداف ها شبکهی اینترنتی، ها تیسادر تلویزیون،  وفور بهزمان ممکن 
 ازنظر. زمانی یک موشن گرافیک ردیگ یمقرار  مورداستفاده مختلفی چون تبلیغات و آموزش

شده باشد.  تیرعااثرگذار باشد که قواعد و اصول آموزشی و فنی در تهیه آن  تواند یمآموزشی 
قرار  موردتوجهی اخیر مطالعاتی که این حوزه را ها سالاین رسانه در  ریگ چشمتوسعه  رغم یعل

خاص  صورت بهی هم که ا مطالعههستند. عالوه بر این  شمار انگشتداده باشند بسیار اندک و 
ی قرار دهد چه در داخل و چه خارو از کشور موردبررسهای آموزشی را  گرافیکاصول موشن 
 مرتبط منابع از را اصولی خأل، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا این به توجه یافت نشد. با

 و گرافیک آموزشی، های فیلم آموزشی، های پویانمایی طراحی به مربوط اصول شامل غیرمستقیم
توسط متخصصان مربوطه  ها آنکرده و سپس اعتبار  استخراو موزشیآ های رسانه کلی اصول

 اصول است که سؤالی قرار گیرد. بر این اساس هدف از این پژوهش پاسخ به این موردبررس
 است؟ میزان چه به متخصصانازنظر  ها آن اعتبار واند  کدم آموزشی های گرافیک موشن  طراحی
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 پیشینه پژوهش

 و بوده محدود بسیار گرافیک موشن با ارتباط در ایران در موجود منابع هک موضوع این به توجه با
 در درنتیجه است کتاب معدودی تعداد تنها نیز داشت دسترسیها  آن به بتوان که خارجی منابع
 را مکررات تکرار ی پژوهشی که در این زمینه صورت گرفته استها گزارشها و  نامه پایان

 .کنیم می مشاهده
 به« جده گرافیک در موشن بازار ارزیابی» عنوان با پژوهشی در( 2017) باسیع و مروکل

 برای اصولی به نیز او. است پرداخته تجاری ازلحاظ گرافیک موشن با ارتباط در بحث
 حائز نیز تجاریازلحاظ  که است پرداخته حرکت و مخاطب محتوا، طراحی، مثل هاگرافیک موشن
 .باشند اهمیت

 کامپیوتر آموزشی افزار نرم طراحی اصول» عنوان با پژوهشی در( 2017) 1ورانت اونور و آتیکر
 افزایش جهت در آموزشی افزارهای نرم برای اصولی طراحی به «ابتدایی آموزان دانش برای

 افزار نرم از شده انتخاب های نمونه مطالعه، این قالب. در پرداختند ابتدایی آموزان دانش یادگیری
شدند  اعتباریابی نمایش صفحه بندی طرح تعامل، رنگ، پویانمایی، متن، رافیک،گ ازنظر آموزشی

 پیشنهاد شد. ذکرشدهافزارهای آموزشی بر اساس عناصر  و درنهایت اصولی برای طراحی نرم
بر  آموزشی کامپیوتری پویانمایی ایجاد» عنوان با پژوهشی در( 2015) همکاران و موسی

 به توجه با آموزشی کامپیوتری های پویانمایی تولید و راحیط به «انسانی شخصیت نوعاساس 
بر  مبتنی یادگیری به توجه با را انسانی های شخصیتها  . آنپرداختند انسانی های شخصیت

، درونی، روان رنجور و ثابت العاده فوق ازجملهرا  وخو خلق چهار و گیرند می نظر در یوخو خلق
 اساس پویانمایی آموزشی تولید کردند.و بر آن  قراردادندبررسی  موردتوجه

جایگاه موشن گرافیک در »با عنوان  پژوهشی در( 2014) اسداللهی و فتحی دره شیر
. این قراردادندی موردبررسنقش موشن گرافیک را در ارتباطات تصویری  «ارتباطات بصری

ی گردآوری ا انهکتابخبه روش  ازیموردنمطالعه به روش توصیفی ا تحلیلی انجام شد و اطالعات 
شد. در این مطالعه اصول نظری در رابطه با موشن گرافیک و نقش آن در ارتباطات بصری 

 است. قرارگرفته موردبحث
ی ها رسانهنقش موشن گرافیک در » پژوهش، در( 2014) اسداللهی و فتحی دره شیر

 و هنر این معرفیمنظور  به گرافیک موشن زمینۀ پس و ها روش ها، فن بررسی به «ارتباطی
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 ارتباطات فرآیند در شده منتقل پیام اثربخشی و مخاطبان جذابیت افزایش در آن نقش همچنین
 عوامل و گرافیک موشن برمؤثر  عوامل ارتباطات، در گرافیک موشن های پردازد. روش می بصری
 .است پژوهش این های بخش از برخی ارتباط، در گرافیک موشن نقش و گرافیک موشن بصری
 با ارتباط در مباحثی به «گرافیک موشن طراحی» عنوان با خود کتاب در( 2013) اسنرکر
 را صدا و حرکت مانند اصول برخی و پردازد می وب سینما، فیلم، در گرافیک موشن کاربرد

 آموزش در گرافیک موشن از استفاده و آن آموزشی اصول به ای اشاره اما دهد می قرارموردبحث 
 .کند نمی

 در بندی ترکیب اصول بررسی» عنوان با خود پژوهش در( 1394) مدیمح علی
 که است بصری ارتباط از ای شاخهعنوان  بهگرافیک  موشن که دارد می بیان «گرافیک موشن

 توانمند بسیار بصری فن یکعنوان  به تواند می آن، در پیام انتقال روش و بیانی کیفیتواسطه  به
 .گیرد قرارمورداستفاده  اطبمخ به پیام، انتقال درمؤثر  و

 در ؛(1392) رهنما و ها شیخ نوشته« گرافیک موشن: تصویری ارتباط در حرکت»کتاب  در
 و است شده صحبت فریم به فریم متحرک تصویر و تصویر در حرکت و متحرک عکاسی مورد

 اولین و گرافیک موشن مورد در کتاب، این در همچنین. کند می بیان یلتفص به را آن ی پیشینه
 .است آمده میان به صحبت نیز متحرک تصاویر تولید برای کامپیوتری گرافیک از ها استفاده

 طریق از بهتر یادگیری برای را اصولی «یادگیری خدمت در گرافیک» کتاب در( 1390) اخگر
 پیشین، دانش درآوردن حرکتبه  توجه، هدایت به مربوط اصول این. دهد می ارائه گرافیک
فعال  و یادگیری و انگیزش با سازگاری دانش، انتقال تقویت زائد، ذهنی انباشته ساندنرحداقل 
 .است فردی های تفاوتکردن 
 اصل عنوان با اصولی ،«آموزشی های فیلم تولید و طراحی اصول» کتاب در( 1387) یرضو 

 زمینه دیداری، اصل تقدم اصل مخاطبان، تنوع اصل تناسب، اصل بودن، اختصاصی اصل تقویت،
 معلم رهبری اصل آموزشی، متغیرهای اصل طراحی، میزان اصل بودن، عامل اصل تصویری،

 .کند می معرفی را( مربی)
های موشن گرافیک در ایجاد جذابیت بصری و انتقال سریع اطالعات، این  یژگیوبه  توجه با

ای  یشینهپجود با توجه به و ینباایرگذار باشد. تأثتواند برافزایش دانش و آگاهی مخاطبین  یمرسانه 
اختصاصی اصول تولید این رسانه را  صورت بهی که ا مطالعه تاکنونکه در قسمت قبلی ذکر شد 

گرافیک از  دانیم که موشن وجود می ینباای قرار داده باشد یافت نشد، موردبررسینۀ آموزش درزم
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ل طراحی خاصی دارند. اصو هرکدامجداگانه  صورت بهشده است و  یلتشکپویانمایی و گرافیک 
این پژوهش با استفاده از منابع مرتبط غیرمستقیم اصولی را تدوین کرده است. همچنین با 

 استفاده از پیمایش در بین متخصصان، به اعتباریابی این اصول پرداخته است.
 

 مبانی نظری پژوهش

و  تصاویر از یا شده هیته دیجیتال قواعد چهارچوب در رایانه توسط که است هنری دیجیتال، هنر
 دید از دیجیتال هنر. باشد شینما قابل دیجیتالی یا چندرسانه های دستگاه در شده اسکن احجام
شده  استفاده رایانه از تولید فرآیند از بخشی یا تمام در که است هنری اثر از پژوهندگان، برخی
 تعریف دیجیتال هنر نآ مبنای بر که دارد وجود نیز دیگری های بندی و دسته تعاریف. باشد
 زندگی برای هنری است، دیجیتالی که گرافیک موشن طراحی .(1391حسینقلی، گردد ) می

 های برگه همچنین و ثابت حروف. است انیمیشن طریق ثابت از گرافیک طراحی به بخشیدن
 این. شوند می متحرک طراحی دنیای وارد شوند، متحرک می که ای لحظه از گرافیکی ی ساده
 شایانی کمک پیام انتقال روند به که حرکتی است تصویری های رسانه برترین از یکی ،هنر
 کیگراف یطراح به بخشیدن زندگی برای است هنری گرافیک موشن»(. 1395رضایی، کند ) می

(. 1394)حسینی، ...«  و تدوین و ویدئو پویانمایی، در سازی های متحرک شیوه از استفاده باساکن 
 از یکی گرافیک موشن طراحان و ایستا گرافیک  طراحان بین ارتباط ایجاد ه،ده چند برای»

 اطالعات تهیه و تصویری های ارتباط امر در طرف دو هر که نیست شک. بود اساسی های مشکل
تمامی عناصر  توجه به (.1397پور، سعیدی) «داشتند شرکت یمؤثر طرز به خود، خاص روش به

 تواند در افزایش اثربخشی این رسانه دارای اهمیت باشد. یدهنده موشن گرافیک م تشکیل
 

 گرافیك ازلحاظ آموزشی در موشن مؤثرعوامل 

 تیتمرکز بر ماه که ی، رنگ و توجه به رنگ مهم هستند. هنگامگرافیک موشن ۀدرزمین رنگ:

ها وارد  محرک ،یینایشود. در مراحل مربوط به ب یموضوع روشن م تی، اهماست ذهن انسان
 یساز رهیذخ یفضا نیا تیشوند. ظرف یم رهیذخ هیثان کیشوند و در حدود  یم سیفظه ححا

شوند و بالفاصله  یوارد م یبه حافظه حس زهایو چ اءیاش ط،یشرا نیمورد است. در ا 16حدود 
 (.Carl & Russell,2018)گردند  یم دیناپد

گرافیک هستند.  نترین عوامل برای برانگیختن احساسات در موش ها یکی از مهم رنگ
بیشتری شود و  دیتأکشوند تا بر روی عوامل مورد اهمیت داستان  ها باعث می همچنین رنگ
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شوند، این  گرافیک در قالب ویدئو ایجاد می موشن که ییازآنجاها جلب شود.  توجه مخاطب به آن
های بسیار  یآید تا از رنگ استفادۀ بیشتری شود. تغییرات رنگی یکی از ویژگ فرصت به وجود می

 شود. ها می گرافیک است که باعث جذابیت این نوع گرافیک موشن فرد منحصربهخوب و 

بندی یکی از اصول طراحی گرافیک است که باید در هر اثر گرافیکی به  ترکیب بندی: ترکیب

باید در نظر داشت، پرهیز از شلوغی  گرافیک آن توجه شود. یکی از نکاتی که در تولید موشن
میزان  کم شدن، باعث سردرگمی و ازحد شیباست. شلوغی  درصحنهعوامل تصویری  زحدا شیب

 (.1394میرزاخانی، شود ) توجه مخاطب به موضوع موردنظر می

ای تولید کرد که رسیدن به اهداف  گرافیک باید یک متن مناسب و حرفه برای ایجاد موشن متن:

که همراه با پویانمایی باشد،  متنی (.Flynn, 2015, websit)سازد ی میسر خوب بهرا  موردنظر
وارد صفحه شود و یا از  تواند یمگرافیک بگذارد. این متن  خوبی بر روی موشن ریتأثتواند  می

صفحه خارو شود و جایش را به متن بعدی دهد. بینندگان هنگام استفاده از متنی که با پویانمایی 
کنند. در هر  تصور واضحی را از پیام اصلی پیدا میشوند و  همراه باشد، هرگز از ویدئو خسته نمی

گرافیک، حضور اجزا باید به نسبت مطلوب و مناسبی رعایت شود. هرگز نباید  قسمت موشن
روی شود. برای مثال در هر صحنه، یک حد مطلوبی از لغات باید وجود داشته باشد و بهتر  زیاده

متن، سرعت ارائه را کم و ویدئو را فشرده و است که از لغات کمتری استفاده شود. مقدار زیاد 
ها را به  ی استفاده از یک پاراگراف کامل در هر صحنه، باید آنجا بهبنابراین ؛ کند شلوغ می

گرافیک  ها را افزایش داد. با این کار موشن منطقی تقسیم کرد و تعداد صحنه تر کوچکهای  بخش
گرافیک باید  شود. متن در موشن تر می آن آسان رسد و فهم تر به نظر می کننده پویاتر و سرگرم

باشد. متن باید با قلمی نوشته شود که خوانایی بسیار خوبی داشته  شده نوشتهواضحی  صورت به
کند، متن باید طوری نوشته شود  مداوم تغییر می طور بههای ویدئو  باشد. با توجه به اینکه صحنه

 (.1394بخوانند. )میرزاخانی، ها را  ی بتوانند آنراحت بهکه بینندگان 

طوالنی کردن پروژه باعث  چراکهشود  داشته نگهتا جای ممکن باید زمان ویدئو کوتاه  زمان:

زمان  کردن یطوالن (.Visual, 2014, website) شود توجه مخاطب می کمتر شدنخستگی و 
کند. نمایش  میکاهد و از آموزش آن جلوگیری  کنندگی آن را می گرافیک، میزان سرگرم موشن

اگر بیشتر از آن باشد  ؛ ویک، دو و حداکثر سه دقیقه است زمان مدتعالی و مناسب آن برای 
ویدئو بیشتر  قطع کردنممکن است بیننده از اطالعات روی صفحه نمایش اشباع شود و احتمال 

 (.1394میرزاخانی، شود ) داشته  نگهاالمکان باید کوتاه و ساده  بنابراین حتی؛ شود می
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هنگام تولید باید به این نکته توجه داشت که هیجانی کردن تصاویر و تعداد  بندی: زمان

کرد.  ها نباید به میزانی باشد که مخاطب فراموش کند که چه چیزی را داشت تماشا می حرکت
باشد طبیعی با نریشن و یا موسیقی هماهنگ  طور بهسرعت حرکت در ویدئو باید 

(Visual,2014, website.) 

تواند قسمتی از  که صدا می شوند ها همچنین شامل عنصر صدا هم می گرافیک اکثر موشن صدا:

ترکیبی از هر سه باشد. صدا ابزار دیگری  معموالًهای صوتی و یا نریشن و  یک موسیقی، جلوه
شرح داد. صدا  رگذارتریتأثرا شفاف، هوشمندانه و  موردنظرکند تا موضوع  است که کمک می

 گرافیک دارد برای: باالیی در موشن اهمیت
  دهد یمرا شرح  دهند یموضعیتی که عناصر در آن رخ. 

 ساخت حس نویسنده 

  کند یمبینندگان را به ماجرای اصلی وصل. 

  کند یمعمق احساس موشن گرافیک را بیان .(Beegel, 2014.) 

 (.1394میرزاخانی، )شود  موسیقی، محرک ذهن و وضع روانی مخاطب می
گاه برای هر ویدئو باشد. نه  باید در نظر داشت این است که موسیقی باید یک تکیه آنچه

زیرکانه، ضرب احساسی  صورت بهچیزی که توجه مخاطب را از تصاویر دور کند. موسیقی باید 
 (.Visual, 2014) ندکداستان را افزایش دهد و مخاطبان را مجذوب 

 

 پژوهش روش

 روشازنظر  .است بنیادی هم و کاربردی هم هدف،ظ ازلحا پژوهش این در تحقیق روش
 بوده دلفی و مقطعی نوع از پیمایشی ا توصیفی تحقیقات نوع از پژوهش این اطالعات آوری جمع
 پژوهش این به ینوع به که اساتیدی هستند و نامتخصص همۀ پژوهش این آماری ۀجامع .است

 یلمفینۀ درزمباشند که  ی میاوری آموزشفنّنفر از متخصصان رشتۀ  30حجم نمونه  .مرتبط هستند
گرافیک آموزشی مهارت و توانایی دارند.  ی، گرافیک و موشنپویانمایی آموزشی، آموزش
 محور بوده مالک و ای زنجیرهصورت  به نهایی اعتباریابی برای متخصصین جامعه از گیری نمونه

سروکار داشته  متخصصین از هشاخ چند با مذکور ی در جامعه پژوهش که ینا به توجه است. با
 و تخصصازنظر  که گردند انتخاب در دسترس صورت به ها گروه این از افرادی بایست می است،
 گیری نمونه این. داشته باشند را مقوله این در اظهارنظر برای علمی و موضوعی ارتباط تجربه
اساتید و  ها شامل گروه یست.ن برابرشده  انتخاب های گروه های نسبت که ینحو است. به نسبتی
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در  صورت به متخصصان انتخاب .باشند میموردپژوهش  موضوع به مرتبط های رشته متخصصان
پویانمایی  گرافیک، مانند هایی رشته حیطۀ در یتجربه کارچون  هایی مالک اساس بر و دسترس

 آوری جمع .است موردنظر حوزۀ در یفتأل و یفنّاوری آموزش و آموزشی ای چندرسانه ی،آموزش
لیست  گرفت که این چک صورتمحقق ساخته  لیست چک یلۀوس به مرحله این در اطالعات

 و صوری روایی ؛ کهالکترونیکی در اختیار متخصصان قرار گرفت صورت بهگویه بود و  68دارای 
 از استفاده با ابزار این پایایی. گرفت قرار یدتائ مورد متخصصین از نفر 5 توسط آن محتوایی

 جهت استنباطی و توصیفی آمار از پژوهش این در .شد درصد گزارش 0.95کرونباخ  آلفای ونآزم
 آمار های شاخص از ها داده توصیفی وتحلیل یهتجز جهت. شد استفاده ها داده وتحلیل یهتجز

 و( فراوانی توزیع و توصیفی جداول و کمینه و بیشینه یار،انحراف مع واریانس، میانگین،) توصیفی
 ها تحلیل تمامی. شد استفاده یاکتشاف یعامل یلتحل شاخص از ها داده استنباطی تحلیل ظورمن به
 .شد انجام 24 نسخه  1اس اس پی اس افزار نرم طریق از

 

 های پژوهش یافته
 ها داده توصیفی ارائه

 . توزیع فراوانی متخصصان1جدول 
 درصد فراوانی مقطع

 %46.7 14 دکتری

 %53.3 16 ارشد کارشناسی

 %100 30 کل
 

متخصص  نفر 30 یطورکل به پژوهش درکننده  شرکت افراد تعداد 1شماره  جدول به توجه با
 بیشتر نسبت به متخصصان دکتری ارشد یکارشناسمتخصصان  تعداد ها آن میان در که بوده
ها در مقطع  درصد آن 53.3ها در مقطع دکتری و  درصد آن 46.7درصدی  ازلحاظ ؛ کهاست

 باشند. می ارشد یسکارشنا
 است؟ ییها مؤلفه چه دارای آموزشی های گرافیک موشن  طراحی اول پژوهش: اصول سؤال

پویانمایی  ی،آموزش یکگرافجهت پاسخگویی به این پرسش منابع مختلف در رابطه با 
 یعباس و از: مروکل اند عبارت ها آنی قرار گرفت که برخی از موردبررس یآموزش یلمف ی،آموزش

 سپهر ،(2013) کراسنر ،(2014) اسداللهی و فتحی دره شیر ،(2017توران ) اونور و آتیکر ،(2017)
 

 

1. SPSS 
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 ی( توتونچ1390) اخگر ،(1390) مهرانی ،(1392رهنما ) و ها یخش ،(1396) جاویدفر ،(1993)
 استخراو های گویه(. 1387) کسائیان و نوروزی آبادی، یعل ،دل خندان ،(1387) یرضو ،(1395)

و بررسی روایی  اولیه اعتباریابی جهت متخصصان از نفر 5 در اختیار که بود گویه 117 شده
 گویه 68 ها بهصوری و محتوایی قرار گرفت. پس از چند مرحله انجام اصالحات تعداد گویه

 .یافت تقلیل
 گرافیک آموزشی پیشنهادشده موشن هایگویه. 2جدول 

 گویه ردیف

 .باشد شده گرفته اطالعات روزترین به و جدیدترین از آموزشی گرافیک  موشن محتوای 1

 .باشد اشتباه از عاری و دقیق اطالعات 2

 .باشداعتماد  قابل و موثق پایا، 3

 .باشد معتبر و شده شناخته اطالعات، منبع 4

 .باشد یناناطم قابل و مشهور ناشر، و)مؤلف(  نویسنده 5

 .کند ترغیب عاتاطالمؤثر  پردازش به را فراگیران تمام 6

 دهد. افزایش محتوا به نسبت را یادگیرنده مندی عالقه 7

 .باشند اطالعات یریکارگ به و به یادآوری قادر گرافیک، موشن کاربرد با یادگیرندگان 8

 .کند آماده آینده تجربیات برای را یادگیرنده 9

 .دتوسعه یاب محتوا نوع این از استفاده با یادگیرندگان عالقۀ 10

 .کند جذب را توجه مخاطب اطالعات ارائۀ 11

 .باشد متعادل نژادی قومی های گروه و فرهنگی ازلحاظ اطالعات ارائه 12

 .باشد برخوردار علمی غنای از 13

 .باشد برخوردار فرهنگی غنای از 14

 .باشد ملّی دارای هویت 15

 .ابدی سازمان ،درک قابل و روشن حالت یک در محتوا ساختار 16

 .باشند برخوردار یاهداف آموزش رابطه با در مناسب جامعیت و حجم از مطالب 17

 .باشد یاهداف آموزش با متناسب محتوا 18

 .شود آموزشی رعایت  گرافیک موشن طی در کلی اهداف 19

 .شود آموزشی رعایت گرافیک  موشن طی در یجزئاهداف  20

 .شود آموزشی رعایت گرافیک  موشن طی در یاهداف رفتار 21

 .باشد برخوردار علمی باالی اهمیت آموزشی از گرافیک  موشن موضوع 22

 باشد. برخوردار اجتماعی باالی اهمیت آموزشی از گرافیک  موشن موضوع 23

 (گفتار و شفاهیکالمی ) بیان تا باشد تصویری نمایش آموزشی با گرافیک  موشن در اولویت 24
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 گرافیک آموزشی پیشنهادشده موشن هایگویه. 2جدول ادامۀ 
 گویه ردیف

 .کند کمک تازه و بدیع خالق، یادگیری-یاددهی به گرافیک، موشن 25

گرفته  نظر در را( نوشتاری و شنیداری دیداری،) مختلف ی ارائه های شیوه گرافیک موشن 26
 .باشد

 .باشد سازگار مخاطبان عالیق سطح با 27

 .بگیرد نظر در را تحصیالت و سن یلقب از مخاطب خصوصیات 28

 .بگیرد نظر در را جنسیت ازلحاظ مخاطب خصوصیات 29

 .باشد یادگیرندگان توانایی با متناسب کالمی توضیحات ومورداستفاده  متون 30

 .شود رعایت موضوع و مخاطب با ،کاررفته به گرافیک تناسب 31

 .سازد فعال را فردی های که تفاوت شود طراحی یا گونه به گرافیک 32

 .شود داده توضیح کالم کمک به پیچیده گرافیکی تصاویر 33

 .شود استفاده تصویر ازصرفاً  یا کالم ازصرفاً  است ساده که اطالعات زمانی 34

 .شود استفاده موضوع و مخاطب با متناسب و جذاب های گرافیک از 35

 .بروند به کار یرگذارتأث ای شیوه ها به رنگ 36

 .باشد محتوا خدمت درصرفاً  گرافیک 37

 .شود استفاده محدودی های رنگ از 38

 باشند. جدا نوشتاری عناصر از تصویری عناصر 39

 .نکند شلوغ که صفحه را باشد یا اندازه بهصحنه  یک در موجود متن مقدار 40

 .شود رعایت رنگ از مفید استفاده و هماهنگی در همسانی 41

 .باشد محتوا سطح با متناسب متن رگفتا سرعت 42

 .شود استفاده( خاص صداهای) صوتی های جلوه از کار در 43

 .باشد ریتم تنوع دارای موسیقی 44

 .باشد گرفته صورت موسیقی ساخت در نوآوری 45

 .باشد اسالمی فرهنگبر اساس  صدا انتخاب و ساخت 46

 .باشد میبو و ملّی فرهنگبر اساس  صدا انتخاب و ساخت 47

 .شود استفاده مشهور گویندگان از کار در 48

 .شود رعایت موضوع و مخاطب با کاررفته بهموسیقی  تناسب 49

 .شود رعایت موضوع و مخاطب باکاررفته  به ی گوینده صدای تناسب 50

 .گیرد صورت صحنه زمینه در پس یها بارنگ آشکارصورت  به حروف کنتراست 51

 .شود استفاده پیچیده بصری عناصر مورد توجه درمتمرکز کردن  برای نگرنشا یها فن از 52
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 گرافیک آموزشی پیشنهادشده موشن هایگویه. 2جدول ادامۀ 
 گویه ردیف

تر  برجسته بخش آن به مربوط آموزشی متن گرافیک آموزشی، موشن از ارائه بخشی هنگام 53
 .شود

 .شدبا افقی و مستطیلیصورت  بهطراحی نهایی  54

 با هم ارائه زمان به آن هم مربوط نوشتاری متن آموزشی، گرافیک  ارائه موشن در هنگام 55
 .شوند

 .کنند صحنه هدایت در قسمت ترین مهم یسو به را چشم ها رنگ 56

 .شود داشته نگه کوتاه گرافیک موشن زمان 57

 .باشد موسیقی هماهنگ یا گوینده صدای با حرکت سرعت 58

 .باشد روایت با صحنه منطبق در رتصاوی 59

 .شود استفاده کوتاه کلمات از گرافیک موشن طراحی در هنگام 60

 .شود استفاده ساده گرافیک از آموزش برای 61

 بینی یشعنوان پ به حرکتی اصلی، حرکت انجام از گرافیک قبل در هنگام طراحی موشن 62
 (توپ پرتاب از قبل دست باالبردن مثل) .شود طراحی اصلی حرکتکننده 

 با پاها و بازوها سرعت جابجایی در تفاوت مثل.)شود استفاده پوشانی و هم دنباله عمل از 63
 (سر حرکت سرعت

حرکت کردن  یکند به مثل.)استفاده شود سرعت کاهش و افزایش از گرافیک موشن در 64
 شتاب گرفتن( از پیش و در آغاز ماشین

 استفاده صحنه یک در موضوع اصلی بر بیشتر یدتأک و تائید یثانویه برا های حرکت از 65
 راه رفتن( کاراکتر هنگام موهای ظریف حرکت مثل.)شود

 (نباشد آن طبیعی از سرعت کمتر یا بیشتر سرعتی. )شود استفاده بندی زمان فن از 66

 قابل کننده پخش که روی هر سیستم شود استفاده گرافیک موشن ذخیره برای فرمتی از 67
 .استفاده باشد

 .باشد کاربر اختیار در آموزشی  گرافیک موشن توقف و پخش 68

 
 است؟ میزان چه به آموزشی های گرافیک موشن طراحی اصول دوم پژوهش: اعتبار سؤال

لیستی تهیه شد و جهت اعتباریابی در  پس از استخراو اصول موشن گرافیک آموزشی، چک
ها های توصیفی مربوط به پاسخ متخصصان به گویه ر گرفت. دادهنفر از متخصصان قرا 30اختیار 

 آمده است. 3در جدول شماره 
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 های آموزشی گرافیک های اصول طراحی موشنکنندگان بر اساس گویه . توزیع فراوانی مشارکت3جدول 
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1 0 3/3 3/23 40 3/33 03/4 85/0 72/0 00/2 00/5 

2 0 3/3 7/6 7/36 3/53 40/4 77/0 59/0 00/2 00/5 

3 0 3/3 0/10 3/23 3/63 46/4 81/0 67/0 00/2 00/5 

4 0 0 0/10 3/23 7/66 56/4 67/0 46/0 00/3 00/5 

5 0 0/10 3/13 7/36 0/40 06/4 98/0 96/0 00/2 00/5 

6 0 0 7/6 7/36 7/56 50/4 62/0 39/0 00/3 00/5 

7 0 0 3.3 0/30 7/66 63/4 55/0 30/0 00/3 00/5 

8 0 0 0 3/43 7/56 56/4 50/0 25/0 00/4 00/5 

9 0 0 0/10 7/56 3/33 23/4 62/0 39/0 00/3 00/5 

10 0 0 3/3 0/40 7/56 53/4 57/0 32/0 00/3 00/5 

11 0 0 0 3/53 7/46 46/4 50/0 25/0 00/4 00/5 

12 0 0 7/16 3/33 0/50 33/4 75/0 57/0 00/3 00/5 

13 0 3/3 0 0/30 7/66 60/4 67/0 45/0 00/2 00/5 

14 0 0 7/16 3/33 0/50 33/4 75/0 57/0 00/3 00/5 

15 7/6 3/3 7/36 7/36 7/16 53/3 04/1 08/1 00/1 00/5 

16 0 3/3 0 0/40 7/56 50/4 68/0 46/0 00/2 00/5 

17 0 0 7/6 3/33 0/60 53/4 62/0 39/0 00/3 00/5 

18 0 0 0 3/33 7/66 66/4 47/0 23/0 00/4 00/5 

19 0 0 3/3 3/43 3/53 50/4 57/0 32/0 00/3 00/5 

20 0 7/6 0/10 3/33 0/50 26/4 90/0 82/0 00/2 00/5 

21 3/3 7/6 3/13 0/40 7/36 00/4 05/1 10/1 00/1 00/5 

22 0 3/3 3/23 0/40 3/33 03/4 85/0 72/0 00/2 00/5 

23 0 0 7/36 7/36 7/26 90/3 80/0 64/0 00/3 00/5 

24 0 3/3 0/10 3/53 3/33 16/4 74/0 55/0 00/2 00/5 

25 0 0 3/3 7/36 0/60 56/4 56/0 32/0 00/3 00/5 

26 0 0 0 3/53 7/46 46/4 50/0 25/0 00/4 00/5 
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 های آموزشی گرافیک های اصول طراحی موشنبر اساس گویه کنندگان . توزیع فراوانی مشارکت3جدول ادامۀ 
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27 0 0 0/10 7/26 3/63 53/4 68/0 46/0 00/3 00/5 

28 0 0 0/10 7/26 3/63 53/4 68/0 46/0 00/3 00/5 

29 0 0/10 0/30 7/16 3/43 93/3 08/1 16/1 00/2 00/5 

30 0 0 7/16 0/30 3/53 36/4 76/0 58/0 00/3 00/5 

31 0 0 3/13 0/30 7/56 43/4 72/0 53/0 00/3 00/5 

32 0 3/3 7/16 7/36 3/43 20/4 84/0 71/0 00/2 00/5 

33 0 0 3/13 7/36 0/50 36/4 71/0 51/0 00/3 00/5 

34 0 0 0/30 3/23 7/46 16/4 87/0 76/0 00/3 00/5 

35 0 0 3/3 0/40 7/56 53/4 57/0 32/0 00/3 00/5 

36 0 0 7/6 7/36 7/56 50/4 62/0 39/0 00/3 00/5 

37 0 7/6 7/26 3/33 3/33 93/3 94/0 89/0 00/2 00/5 

38 0/10 0/10 0/30 3/33 7/16 36/3 18/1 41/1 00/1 00/5 

39 0/20 3/13 3/13 3/33 0/20 20/3 44/1 09/2 00/1 00/5 

40 0 0 3/3 7/46 0/50 46/4 57/0 32/0 00/3 00/5 

41 0 0 3/13 7/26 0/60 46/4 73/0 53/0 00/3 00/5 

42 0 0 3/3 3/43 3/53 50/4 57/0 32/0 00/3 00/5 

43 0 7/6 3/23 7/46 3/23 86/3 86/0 74/0 00/2 00/5 

44 7/6 3/3 7/26 3/43 0/20 66/3 06/1 12/1 00/1 00/5 

45 3/3 3/3 3/33 3/43 7/16 66/3 92/0 85/0 00/1 00/5 

46 0/20 0/10 7/26 7/26 7/16 10/3 37/1 88/1 00/1 00/5 

47 0 0/10 0/30 0/30 0/30 80/3 99/0 99/0 00/2 00/5 

48 7/6 7/6 7/56 3/23 7/6 16/3 91/0 83/0 00/1 00/5 

49 0 0 0/10 0/40 0/50 40/4 67/0 45/0 00/3 00/5 

50 0 0 0/10 7/46 3/43 33/4 66/0 43/0 00/3 00/5 

51 0 0 3/13 3/53 3/33 20/4 66/0 44/0 00/3 00/5 

52 0 0 7/16 3/43 0/40 23/4 72/0 53/0 00/3 00/5 
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های آموزشی گرافیک های اصول طراحی موشنکنندگان بر اساس گویه . توزیع فراوانی مشارکت3جدول ادامۀ   
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53 0 3/3 0/30 3/33 3/33 96/3 88/0 79/0 00/2 00/5 

54 7/6 3/3 3/33 7/36 0/20 60/3 06/1 14/1 00/1 00/5 

55 0 0/10 0/30 3/33 7/26 76/3 97/0 94/0 00/2 00/5 

56 3/3 0 7/16 0/40 0/40 13/4 93/0 87/0 00/1 00/5 

57 0 0 7/36 0/30 3/33 96/3 85/0 72/0 00/3 00/5 

58 0 0 7/6 0/40 3/53 46/4 62/0 39/0 00/3 00/5 

59 0 3/3 3/13 0/30 3/53 33/4 84/0 71/0 00/2 00/5 

60 0 0 3/13 7/46 0/40 26/4 69/0 47/0 00/3 00/5 

61 0 3/3 7/16 7/36 3/43 20/4 84/0 71/0 00/2 00/5 

62 0 3/3 0/20 3/53 3/23 96/3 76/0 58/0 00/2 00/5 

63 0 0 3/23 0/50 7/26 03/4 71/0 15/0 00/3 00/5 

64 0 3/3 3/23 3/53 0/20 90/3 75/0 57/0 00/2 00/5 

65 0 7/6 3/13 0/50 0/30 03/4 85/0 72/0 00/3 00/5 

66 0 3/3 0/10 0/50 7/36 20/4 76/0 57/0 00/2 00/5 

67 0 0 3/3 7/26 0/70 66/4 54/0 29/0 00/3 00/5 

68 0 0 7/16 3/23 0/60 43/4 77/0 59/0 00/3 00/5 

 
 از )مطالب 17های شماره  که گویه استشده  گزارش ها میانگین گویه (3جدول ) به توجه با
 ذخیره برای فرمتی )از 67باشند( و  برخوردار یاهداف آموزش با رابطه در مناسب جامعیت و حجم

 میانگین باشد( بیشتریناستفاده  قابل کننده پخش سیستم هر روی که شود استفاده رافیکگ موشن
که  استشده  گزارش ها از گویه هرکدام یارانحراف مع این بر عالوه. اند داده اختصاص خود به را

 معیار انحراف مقدار بیشترین باشند( از جدا نوشتاری عناصر از تصویری )عناصر 39گویۀ شماره 
 و )ساخت 46است که گویۀ شمارۀ  شده مشخصها نیز  همچنین واریانس گویه .وردار استبرخ

 باشد( بیشترین واریانس را دارا است. اسالمی فرهنگبر اساس  صدا انتخاب
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است. در شماره  شده  استفادهی اکتشاف یعامل یلتحلها از روش  در این قسمت از تحلیل داده
 است. شده  ئهاراجداول مربوط به این تحلیل  4

 ها و عوامل بعد از چرخش همبستگی بین گویه ماتریس. 4جدول 

 میزان همبستگی
 ردیف 1 2 3

609/0 207/0 056/0 1 

 352/0- 241/0 688/0 2 

095/0- 177/0 823/0 3 

154/0 169/0 674/0 4 

487/0 027/0- 472/0 5 

116/0 166/0 706/0 6 

087/0- 301/0 663/0 7 

171/0 068/0 434/0 8 

098/0 357/0 264/0 9 

077/0- 120/0 325/0 10 

173/0- 449/0 497/0 11 

089/0 454/0 628/0 12 

006/0 095/0- 798/0 13 

321/0 028/0- 822/0 14 

234/0 146/0 219/0 15 

129/0 180/0 758/0 16 

360/0 134/0 820/0 17 

167/0 215/0 747/0 18 

133/0 369/0 635/0 19 

020/0 312/0 613/0 20 

187/0 202/0 326/0 21 

413/0 247/0 348/0 22 

466/0 388/0 333/0 23 

069/0- 407/0 003/0- 24 

287/0 153/0 360/0 25 
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 ها و عوامل بعد از چرخش همبستگی بین گویه ماتریس. 4جدول ادامۀ 

 میزان همبستگی
 ردیف 1 2 3

257/0- 202/0 635/0 26 

482/0 033/0 367/0 27 

430/0 052/0 542/0 28 

439/0 118/0 653/0 29 

186/0 038/0- 787/0 30 

134/0 104/0 842/0 31 

283/0 166/0 615/0 32 

313/0 485/0 284/0 33 

290/0 502/0 085/0 34 

042/0 442/0 334/0 35 

159/0- 556/0 347/0 36 

467/0 427/0 176/0 37 

550/0 191/0 091/0 38 

761/0 179/0 124/0- 39 

173/0 596/0 314/0 40 

333/0 335/0 541/0 41 

181/0 415/0 391/0 42 

270/0 408/0 222/0 43 

531/0 390/0 100/0- 44 

669/0 098/0 002/0- 45 

485/0 180/0- 007/0 46 

581/0 036/0- 445/0 47 

561/0 430/0 253/0- 48 

224/0 541/0 405/0 49 

020/0 600/0 010/0 50 

275/0 617/0 281/0 51 

388/0 668/0 228/0 52 

563/0 228/0 180/0 53 
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 ها و عوامل بعد از چرخش همبستگی بین گویه ماتریس. 4جدول ادامۀ 

 میزان همبستگی
 ردیف 1 2 3

552/0 084/0- 110/0 54 

427/0 422/0 078/0 55 

342/0 597/0 113/0 56 

167/0- 815/0 049/0 57 

046/0- 668/0 219/0 58 

014/0 631/0 365/0 59 

169/0 811/0 087/0 60 

159/0 701/0 0172 61 

095/0 101/0 212/0 62 

501/0 261/0 191/0 63 

336/0 164/0 492/0 64 

400/0 092/0 262/0 65 

327/0 319/0 508/0 66 

055/0 452/0 371/0 67 

195/0 262/0 401/0 68 

 
، 47، 46، 45، 44، 39، 38، 37، 27، 23، 22، 5، 1»های شماره  ( گویه4جدول ) با توجه به

، 34، 23، 24»های شماره  گویه ؛ ودر یک عامل مشترک قرار دارند« 65و  63، 55، 54، 53، 48
در یک عامل مشترک « 67و  61، 60، 59، 58، 57، 56، 52، 51، 50، 49، 43، 42، 40، 36، 35

، 26، 20، 19، 18، 17، 16، 14، 13، 12، 11، 8، 7، 6، 4، 3، 2»های شماره  گویه ؛ وقرار دارند
در یک عامل مشترک قرار دارند. در زیر جداول هر عامل « 66و  64، 41، 32، 31، 30، 29، 28

 گردد.    ها تعیین و ارائه می با قید نام آن
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 او عواملعامل در استخر 3چرخش با قید  با تحلیل عاملی اکتشافی. 5جدول 

طراحی پویانمایی و  آموزشی طراحی

 گرافیك

 طراحی فنی

 بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه
2 688/0 33 485/0 1 609/0 

3 823/0 34 502/0 5 487/0 

4 674/0 36 556/0 27 482/0 

6 706/0 40 596/0 37 467/0 

7 663/0 49 541/0 38 550/0 

11 497/0 50 600/0 39 761/0 

12 628/0 51 617/0 44 531/0 

13 798/0 52 668/0 45 669/0 

14 822/0 67 452/0 46 485/0 

16 758/0    46 581/0 

17 820/0   48 561/0 

18 747/0   53 563/0 

19 635/0    54 552/0 

 20 613/0   63 501/0 

26 635/0     

28 542/0     

29  653/0     

30 787/0     

31 842/0     

32 615/0     

41 541/0     

64 492/0     

66 508/0     
 

 بدین شرح عوامل استخراو ( در5) جدول با مطابق عاملی 3 اکتشافی عاملی تحلیل نتایج
 .هستند
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برای مثال . استی آموزش یطراحبُعد  دهنده تشکیلوضوح  به شده استخراو اول عامل
 از عاری و دقیق : اطالعاتاند از زن عاملی بر روی عامل اول عبارتدارای بیشترین وهای  گویه

 باشد، تمام معتبر و شده شناخته اطالعات، باشد، منبعاعتماد  قابل و موثق باشد، پایا، اشتباه
 کند و ... . ترغیب اطالعاتمؤثر  پردازش به را فراگیران
 برای. است ویانمایی و گرافیکپ طراحی بُعد دهنده تشکیلوضوح  به شده استخراو دوم عامل

 در اولویت از: اند عبارت دوم عامل روی بر عاملی وزن بیشترین دارای های گویه مثال
 ، تصاویر(گفتار و شفاهی)کالمی  بیان تا باشد تصویری نمایش با آموزشی گرافیک موشن

 یا کالم ازاً صرف است ساده اطالعات که شود، زمانی داده توضیح کالم کمک به پیچیده گرافیکی
شود  استفاده موضوع و مخاطب با متناسب و جذاب های گرافیک شود، از استفاده تصویر ازصرفاً 
 و ... .

 های گویه مثال برای. است فنی طراحی بُعد دهنده تشکیلوضوح  به شده استخراو سوم عامل
 از آموزشی فیکگرا موشن محتوای :از اند سوم عبارت عامل روی بر عاملی وزن بیشترین دارای

 یناناطم قابل و مشهور ناشر، و)مؤلف(  نویسنده باشد،شده  گرفته اطالعات روزترین به و جدیدترین
 عالیق سطح باشد، با برخوردار علمی باالی اهمیت از آموزشی گرافیک موشن باشد، موضوع

های زیر  در هر  باشد و ... . همچنین با توجه به اینکه بارهای عاملی در گویه سازگار مخاطبان
ها حذف  درصد است، بنابراین از گویه 50یگر کمتر از د عبارت بهیا  0.50سه عامل کمتر از 

 :شوند می
 کند. آماده آینده تجربیات برای را : یادگیرنده9 هشمار 
 یابد. توسعه محتوا نوع این از استفاده با یادگیرندگان : عالقۀ10شماره  
 باشد. ملّی هویت : دارای15شماره  
 شود. رعایت گرافیک موشن طی در رفتاری : اهداف21شماره  
 باشد. برخوردار علمی باالی اهمیت از آموزشی گرافیک موشن : موضوع22شماره  

 و شفاهی)کالمی  بیان تا باشد تصویری نمایش با آموزشی گرافیک موشن در اولویت :24شماره 
 گفتار(.

 کند. کمک تازه و بدیع خالق، یادگیری یاددهی ا به گرافیک، : موشن25شماره  
 شود. استفاده موضوع و مخاطب با متناسب و جذاب های گرافیک : از35شماره  
 باشد. محتوا سطح با متناسب متن گفتار : سرعت42شماره 
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 شود. استفاده( خاص صداهای) صوتی های جلوه از کار : در43شماره  
 ارائهباهم  زمان هم آن به مربوط نوشتاری متن زشی،آمو گرافیک موشن ارائه هنگام : در55شماره

 شوند.
عنوان  به حرکتی اصلی، حرکت انجام از قبل گرافیک موشن طراحی هنگام : در62شماره  

 توپ(. پرتاب از قبل دستباال بردن  مثل)شود  طراحی اصلی حرکت کننده بینی پیش
 صحنه یک در اصلی موضوع بر تربیش یدتأک و تائید برای ثانویه های حرکت : از65شماره  

 (.راه رفتن هنگام کاراکتر موهای ظریف حرکت مثل. )شود استفاده
  باشد. کاربر اختیار در آموزشی گرافیک موشن توقف و : پخش68شماره 

 

 گیری بحث و نتیجه

 ازنظر های آموزشی گرافیک تدوین و اعتباریابی اصول طراحی موشنهدف  باپژوهش،  این
 ام شد.متخصصان انج

 است؟ ییها مؤلفه چه دارای آموزشی های گرافیک موشن  طراحی اصول اول پژوهش: سؤال
 گویه بود. ارتباط 68متخصصان  ازنظرگرافیک آموزشی  ( اصول موشن2با توجه به جدول )

 آموزنده مطالب از بسیاری و کند می ایفاء مردم برای اطالعات از استفاده در را مهمی نقش بصری
 با همراه جدید یها فن با مفید، روش این. شوند می منتقل یرگذارتأث و مثبت تعامالت طریق از

 روش این. کند می کمک ارتباطی های رسانه بهمؤثر  و مثبتطور  به ارتباطی، های فناوری توسعه
 توجه با  (.(Fathi Dare shir & Asadollahi,2014شود  دیده گرافیک ینۀعمالً درزم تواند می
 و استمؤثر  و سریع شکل به اطالعات ارائه برای قوی ابزارهای از یکی گرافیک موشن که ینا به
بیفتد نیازمند  اتفاق تر سریع یادگیری که کند عمل نحوی به آموزش در تواند میطورقطع  به

 توسط که کرد تولید و طراحی یا گونه به را گرافیک موشن یک آن یلۀوس به بتوان که اصولی است
یک پدیدۀ جدید برای ارائۀ دانش و گرافیک  زیرا موشن؛ یابد افزایش افراد یادگیری و هییادد آن

 هنرازآنجاکه . زمان کوتاه و مؤثر است ای برای یادگیری مؤثرتر به دلیل ارائه پیام در مدت رسانه
 و این اصول شناخت است، تصویری بخصوص و دیداری ارتباطات حیطه گرافیک در موشن
 الزامیمؤثرتر گرافیک و یادگیری  هنر امکانات به دستیابی برای ارتباطات گونه ینا های ویژگی

 .است
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، (2017توران ) اونور و (، آتیکر2017) یعباسهای مروکل و  های پژوهش با پژوهش یافته
 سیفرانس (،2013(، کراسنر )2014اسداللهی )فتحی دره شیر و ، (2015) همکاران و موسی

، (1390)(، مهرانی 1392رهنما )ها و  یخش(، 1396، جاویدفر )(1993) سپهر(، 2010) یسمور
آبادی، نوروزی و کسائیان  یعل، دل خندان، (1387) یرضو(، 1395) ی( توتونچ1390) اخگر

گرافیک، فیلم آموزشی،  ها و کتب دربارۀ اصول موشن در این پژوهش ( همسو بود.1387)
ای  یافته ها مجموعۀ انسجام است ولی در آن شده گفتهی و رسانه سخن پویانمایی آموزشگرافیک، 

ها  بندی از این یافته گرافیک آموزشی ذکر نگردیده است. اصول حاضر به جمع از اصول موشن
 گرافیک آموزشی ربط داده است. ها را به موشن و آن زده دست

 ست؟ا زانیبه چه م یآموزش های یکگراف موشنطراحی اعتبار اصول  دوم پژوهش: سؤال
گرافیک آموزشی از طریق  گویی به اعتباریابی اصول موشن دوم به دنبال پاسخ سؤال درواقع

پاسخ به این مسئله است که آیا  ؛ وی( استاکتشاف یعامل یلتحلی )عامل یلتحلهای نوین  روش
آن  بر اساستر تقلیل داد و  های کوچک گرافیک آموزشی را به مجموعه توان اصول موشن می

گرافیک آموزشی از روی تحلیل عاملی را مشخص کرد و با توجه به  تبار اصول موشنمیزان اع
این روش از  بر اساسی باید گفت طورکل بهها را به دست آورد.  ها تعداد عامل همبستگی بین گویه

 48نفر متخصص،  30متخصصان و انجام پیمایش بین  5 ازنظرگویۀ پیشنهادشده  68مجموع 
 به ماتریس با توجهمیزان اعتبار هرگویه ( 4) جدول بر اساسو  شده شناختهگویه دارای اعتبار 

 چرخش، تعیین گردید. از بعد عوامل و ها گویه بین همبستگی

بار بیشترین  «شود،  رعایت موضوع و مخاطب با ،بکاررفته گرافیک تناسب»دلیل اینکه گویۀ 

شترین توجه را به خود اختصاص داده ی را دارد این است که در مبانی نظری پژوهش آنچه بیعامل
و بررسی در ارتباط با تناسب با  موردبحثاست تناسب عوامل با موضوع است که در مبانی نظری 

موضوع و مخاطب، گرافیک از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا گرافیک یکی از اجزا اصلی 
بینی  بنابراین پیش؛ اطب داردیرگذاری بر مختأثگرافیک آموزشی بوده و ارتباط زیادی جهت  موشن

ی پایین گویۀ بار عاملتوان برای  ی باالیی باشد. همچنین دلیلی که میبار عاملشد که دارای  می
استفاده  قابل کننده پخش سیستم هر روی که شود استفاده گرافیک موشن ذخیره برای فرمتی از»

بنابراین  ؛استفیلم  تگرافیک فرم ذکر کرد این است که فرمت اصلی ذخیره موشن «باشد
اما در برخی مبانی نظری این گویه نیز ؛ نباشد استفاده قابلها  کننده تواند روی بسیاری از پخش یم

 گرافیک. جهت استفاده از موشن صرفاًاز اهمیت برخوردار بود اما نه 
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 که یدرحال است، اول اولویت مخاطب جاذبه که است ای گرافیک منطقه موشن فعالیت منطقه
 که ی. هنگاماست چاپی های رسانه سایر و پوسترها بروشورها، زمینه برای دوم اولویت موضوع ینا

 به را پوستر اثرات و مخاطبان برتری میزان توان نمی یراحت به کنید، می مشاهده را پوستر یک
 از زمان، عنصر و آن انتظار و آن از استفاده آن، اثر و حرکت مداوم حضور. برآورد مخاطب

 ویژگی گرافیک دارای موشن که رسد می نظر به یجه،. درنتگرافیک هستند موشن مهم های ژگیوی
های  گرافیک در انواعی از موشن (.(Fathi Dare shir & Asadollahi, 2014 استتوجه  قابل

 یرغتوان یکی از دالیل آن را  گردد. می تولیدی برخی از اصول مربوط به آموزش مشاهده نمی
هایی  ینۀ یادگیری و آموزش رسانهدرزمبنابراین چون ؛ ها دانست گرافیک این موشن ی بودنآموزش

بنابراین  ،بیشتر دارای اعتبار هستند که دارای اصولی برای طراحی و تولید آن رسانه باشند
مختصر  طور به ادامهپژوهش با محدودیتی روبرو بود که در این  شود. ضرورت این امر احساس می

است.  شده انتخابدر دسترس  صورت بهگیری پژوهش است که  گردد: نوع نمونه ره میها اشا به آن
 بامهارت یفنّاوری آموزش گیری به دلیل نبود تعداد زیادی متخصص درزمینۀ این نوع نمونه

 .است یپویانمایی آموزش، یآموزش یلمفگرافیک آموزشی،  موشن درزمینۀ

 د:شو زیر ارائه میهای  پیشنهاد پژوهش های یافته به توجه با
  گرافیک و موشن  خصوصی مرتبط با تولید رسانه بهها رشتهنیازهای دانشجویان که در

 ی تحصیلی بر این اساس تنظیم شود.ها سرفصلکنند، شناسایی گردد و  یمگرافیک تحصیل 

 یی برای آشنایی و افزایش مهارت در دانشجویان و اساتید در رابطه با تولید موشن ها کارگاه
 های آموزشی برگزار شود. رافیکگ
 از انجام داده تا  مجدداًهای آتی  که این پژوهش را در سال شودمی پیشنهاد پژوهشی جامعۀ به

اعتباریابی  روز بههای نو، اصولی  وجود اصول برگرفته از پژوهش در صورتهای جدید و  یهنظر
 نمایند.

 گرافیک آموزشی  اصول موشن های مربوط به انجام مجدد این پژوهش جهت افزایش عامل
 شود. یمپیشنهاد 

  ی آتی ها پژوهشدر این پژوهش جامعۀ آماری متخصصان رشته فنّاوری آموزشی بودند، در
ی، گرافیک و ... را پویانمایی آموزشی، آموزش یلمفی ها حوزهتوان نظر متخصصان دیگر در  یم

  های آموزشی بررسی کرد.  یکگرافدر رابطه با اصول موشن 
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