
63

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

فصلنامه●علمی●رسانه●های●دیداری●و●شنیداری/●دوره●شانزدهم/●شماره●4●/●پیاپی●44/●زمستان●1401/●94_63
Journal●of●Audio_Visual●Media,●●Winter●2023,●63_94●

شاخص های طراحی بصری شخصیت در انیمیشن های تلویزیونی 

از دید مخاطبین کودک1

حسن●زریابی2

تاریخ●ارسال:●1400/10/11●●●تاریخ●پذیرش:●1401/3/7

چکیده

ــژه● ــی-●بوی ــنتی●متنوع ــای●س ــت.●گروه●ه ــران●اس ــی●ای ــازی●تلویزیون ــای●برنامه●س ــن●قالب●ه ــن●از●مهم●تری انیمیش

ــت● ــد●می●نشــینند.●در●رقاب ــا●و●امی ــون●پوی ــی●چ ــبکه●های●مختلف ــای●ش ــای●برنامه●ه ــان-●به●تماش ــودکان●و●نوجوان ک

ــن●هایی● ــف،●انیمیش ــانه●های●مختل ــی●و●رس ــبکه●های●خارج ــیما●و●ش ــی●صداوس ــبکه●های●تلویزیون ــن●ش ــخت●بی س

ــا● ــرات●آنه ــاس●نظ ــود●را●براس ــی●خ ــدات●مفهوم ــناخته●و●تولی ــر●ش ــود●را●بهت ــب●خ ــه●مخاط ــوند●ک ــق●می●ش موف

پایه●ریــزی●کننــد.●هــدف●ایــن●پژوهــش،●ســنجش●نگــرش●کــودکان●ایرانــی●پیرامــون●ظاهــر●بصــری●شــخصیت●ها●در●

انیمیشــن●تلویزیونــی●اســت.●بــر●همیــن●اســاس،●مؤلــف●بــا●اســتناد●بــه●پاســخ●پرســش●نامه●هایی●کــه●بــه●مخاطبــان●

کــودک●در●سراســر●ایــران●ارائــه●شــد،●ایــن●پژوهــش●را●انجــام●داده●اســت.●جامعــۀ●آمــاری●پژوهــش،●شــامل●کــودکان●

ــر● ــز●ب ــش●نامه●ها●نی ــود.●پرس ــور●ب ــال●های●اول●و●دوم(●در●کش ــی●س ــع●ابتدای ــال●)مقط ــا●11●س ــر●6●ت ــر●و●دخت پس

ــر●شــاخص●هایی●از● ــو،●چشــم●و●دیگ ــاس،●م ــگ،●لب ــد●رن ــودکان●شــاخص●هایی●مانن ــدی●ک ــزان●عالقه●من ســنجش●می

ــا●تفاوت●هــای●فرهنگــی-●اجتماعــی●از●پنــج●ناحیــه●کشــور●)ســاری،●مشــهد،● ــی●ب ــود.●کودکان ایــن●قبیــل●متمرکــز●ب

ــه●ای●انتخــاب● ــی●خوشــه●ای●چندمرحل ــری●تصادف ــه●روش●نمونه●گی ــز(●ب ــزد،●ســنندج●و●تبری ــاس،●ی زاهــدان،●بندرعب

ــن●پژوهــش● ــل●داده●هــا●به●صــورت●توصیفــی،●ای ــردآوری●پرســش●نامه●های●حضــوری●و●تجزیه●وتحلی ــا●گ شــدند●و●ب

ــه● ــی●ب ــودکان●ایران ــتر●ک ــدی●بیش ــید.●عالقه●من ــام●رس ــه●انج ــر●ب ــر●و●پس ــن●دخت ــی●بی ــر●فراوان ــن●1393●نف از●بی

رنگ●هــای●گــرم،●فضــای●بومــی●و●ســنتی،●خطــوط●منحنــی،●منظــم،●اشــکال●پرداخت●شــده،●انــدام●متوســط،●قدبلنــد،●

ــن●ویژگی●هــا،●شــاخص●هایی●هســتند● ــود●ای ابروهــای●ناپیوســته،●موهــای●روشــن،●چشــم●روشــن●شــخصیت●ها●ب

ــاس● ــا●براس ــد●ت ــرار●گیرن ــدان●انیمیشــن●ق ــه●هنرمن ــی،●موردتوج ــای●تلویزیون ــق●برنامه●ه ــرای●خل ــد●ب ــه●می●توانن ک

ســلیقۀ●مخاطبــان،●آثــاری●جــذاب●تولیــد●کننــد.
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مقدمه

تلویزیــون●یکــی●از●رســانه●های●مهــم●در●عصــر●حاضــر●اســت●کــه●مخاطبــان●زمــان●زیــادی●

ــدات●انیمیشــنی● ــا،●تولی ــن●برنامه●ه ــن●ای ــد.●در●بی ــای●آن●می●پردازن ــه●تماشــای●برنامه●ه را●ب

حجــم●وســیعی●از●شــبکه●ها●و●مخاطبــان●را●پوشــش●می●دهنــد●و●یکــی●از●قالب●هــای●جــذاب●

ــر● ــه●ب ــت●ک ــدری●اس ــا●به●ق ــن●در●دنی ــب●انیمیش ــدرت●قال ــد.●ق ــاب●می●آین ــا●به●حس در●دنی

ــا●از●انیمیشــن● ــا●خــود●انیمیشــن●ی ــا●ی ــم●دنی ــدات●مه هیچ●کــس●پوشــیده●نیســت●و●تولی

ــدات●انیمیشــنی●در● ــی●تولی ــن●اصل ــد.●مخاطبی ــرای●عناصــر●بصــری●خــود●اســتفاده●می●کنن ب

ــاد● ــدات●زی ــل●نداشــتن●تولی ــه●دلی ــوان●هســتند.●ب ــودک●و●نوج ــران،●قشــر●ک ــون●ای تلویزی

ــا●و● ــد●و●پوی ــا●داشــتن●دو●شــبکه●امی ــان●ب ــر●انیمیشــن●بزرگســال،●کــودکان●و●نوجوان در●ژان

همچنیــن●ســاعت●های●مختلفــی●در●شــبکه،●جــز●مخاطبیــن●مهــم●در●صداوســیمای●جمهــوری●

ــوند. ــران●محســوب●می●ش ــالمی●ای اس

ــون●و● ــودک-●تلویزی ــر●ک ــًا●قش ــان-●خصوص ــته●از●مخاطب ــن●دس ــرگرمی●ای ــن●س اصلی●تری

ــون●در● ــرات●تلویزی ــتند.●تأثی ــوع●هس ــن●های●متن ــوص●انیمیش ــودک●به●خص ــای●ک برنامه●ه

دوره●هــای●مختلــف●روی●مخاطبــان●خصوصــًا●کــودکان●و●نوجوانــان●امــری●تثبیــت●شــده●اســت●

و●مخاطــب●کــودک●بــه●دلیــل●شــرایط●روان●شناســی●خــود●به●شــدت●تحت●تأثیــر●قــرار●می●گیــرد●

ــا●رســانه●ای●اســت●کــه●تســلطش●در● ــون●تنه ــد●»تلویزی همان●طــور●کــه●شــرام●مطــرح●می●کن

زندگــی●کــودکان●تقریبــًا●تــا●ده●ســالگی●بــه●طــول●می●انجامــد●و●بیــش●از●هــر●رســانه●دیگــر●یــک●

مجموعــه●عمومــی●از●اطالعــات●را●بــرای●دوران●نخســت●اجتماعــی●شــدن●کــودک،●آن●هــم●در●

بســتر●فرهنگــی●هــر●جامعــه●مهیــا●می●کنــد«●)شــرام●و●همــکاران،1377:107(.●

و● کــودک● مخاطبــان● رو● تلویزیونــی● انیمیشــن●های● تأثیــرات● اهمیــت● باتوجه●بــه●

نوجــوان،●چگونگــی●ارائــه●ایــن●تولیــدات●می●توانــد●در●شــکل●گیری●و●ســاخت●دنیــای●ذهنــی●

کــودکان●و●نوجوانــان●نقــش●بســزایی●داشــته●باشــد.●آثــار●انیمیشــنی●بــا●واجــد●بــودن●ویژگی●

تخیــل●و●ایجــاد●فضــای●اغــراق●گونــه●و●فانتــزی،●تأثیــرات●فراوانــی●را●باعــث●می●شــوند●کــه●

ایــن●تأثیــرات●بیشــتر●بــا●هم●ذات●پنــداری●کــودکان●بــا●شــخصیت●های●داســتان●و●واردشــدن●

ــث● ــت●باع ــدد●و●در●نهای ــوع●می●پیون ــه●وق ــتان●ب ــای●داس ــات●و●ماجراه ــوادث،●اتفاق در●ح

تأثیرگــذاری●می●شــود.

ایــن●تأثیرگــذاری●و●تحت●تأثیــر●مخاطــب●ارتبــاط●مســتقیم●بــا●طراحــی●شــخصیت●
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ــا●توجــه●و●عالقــه●بــه●شــخصیت●داســتان-●چــه●از●نظــر●بصــری●و● داســتان●دارد.●مخاطــب●ب

ــه● ــه●مرحل ــت●ب ــرده●و●در●نهای ــا●آن●و●اطرافیانــش●مقایســه●ک ــی-●خــود●را●ب چــه●از●نظــر●روای

الگوســازی●می●رســد●)هافمــن،●1996:34(.●ایــن●شــخصیت●اســت●کــه●در●طــول●روایــت●یــک●

داســتان●باعــث●انجــام●کنش●هــا●می●شــود●و●بــه●نظــر●بســیاری●طراحــی●شــخصیت●در●متــن●

از●طراحــی●کنــش●اهمیــت●می●یابــد●چــرا●کــه●همــذات●پنــداری●و●تزکیــه●مخاطــب●بــر●اســاس●

ــوت،●1385:39(. ــرد●)گ ــکل●می●گی ــتان●ش ــخصیت●های●درون●داس ش

ورود●مخاطبــان●کــودک●و●نوجــوان●بــه●داســتان●و●طبعــًا●متأثــر●شــدن●آنهــا●از●جنبه●هــای●

مثبــت●و●منفــی●انیمیشــن،●ارتبــاط●مســتقیمی●بــا●نــوع●شــخصیت●و●میــزان●قابل●توجــه●بودن●

ــت●خصوصــی● ــه●ذهنی ــا●ک ــر●دارد●و●از●آنج ــی●شــخصیت●اث ــای●بصــری●و●اخالق و●جذابیت●ه

ایــن●قشــر●از●مخاطبیــن●خصوصــًا●کــودکان●بــر●پایــه●معیارهــای●داوری●عینــی●و●تصویــری●)بــر●

اســاس●ذهــن●شــان(●تــا●معیارهــای●روایــی●داســتانی●اســت،●چگونگــی●طراحی●شــخصیت●های●

انیمیشــن●ســهم●قابــل●توجهــی●در●ایجــاد●جذابیت●هــای●فیلــم●و●القــای●مفاهیــم●آموزشــی،●

ــات● ــوع●خصوصی ــن●موض ــه●ای ــه●ب ــا●توج ــد.●ب ــا●می●نمای ــی●ایف ــی●و●تربیت ــی،●اخالق ارزش

ــات● ــن●آن●خصوصی ــودک●و●یافت ــراف●ک ــود●در●اط ــنتی●موج ــی●و●س ــی،●بوم ــی،●فرهنگ اقلیم

ــری،●مثمرثمــر● ــزان●تأثیرپذی در●طراحــی●شــخصیت●های●فیلم●هــای●انیمیشــن،●مســلمًا●در●می

خواهــد●بــود،●در●نتیجــه●دســتیابی●بــه●ویژگی●هــای●مــورد●پســند●کــودکان●ایرانــی●در●طراحــی●

انیمیشــن●کــه●در●کشــورمان●تولیــد●می●شــوند،●می●توانــد●بــه●میــزان● شــخصیت●های●

عالقه●منــدی●کــودکان●افــزوده●و●در●انتقــال●پیام●هــای●داســتان●و●اهــداف●برنامه●ســازی●

تأثیرگــذار●باشــد.●ایــن●پژوهــش●در●تــالش●اســت●تــا●پاســخی●بــر●●رونــد●ذهنیــت●مخاطبــان●

ــی●باشــد.●اگــر●طراحــی● ــر●اســاس●یــک●پژوهــش●میدان ــه●خصــوص●کــودکان●ب انیمیشــن●ب

ــودکان● ــود،●ک ــوب●می●ش ــن●محس ــار●انیمیش ــد●آث ــم●در●تولی ــوارد●مه ــی●از●م ــخصیت●یک ش

ایرانــی●کــه●در●فضــای●فرهنگــی●و●اقلیمــی●کشــورمان●رشــد●و●تربیــت●می●یابنــد،●بــه●وجــود●

ــد●هســتند؟● ــای●انیمیشــن●عالقه●من ــی●در●شــخصیت●های●فیلم●ه ــر●بصــری●و●عین ــه●عناص چ

ســنجش●نگــرش●کــودکان●ایرانــی●پیرامــون●شــکل●شــخصیت●های●مــورد●عالقــه●در●فیلم●هــای●

انیمیشــن●ضرورتــی●مهــم●در●ایــن●رابطــه●اســت●و●بــه●هنرمنــدان●و●مدیــران●و●تولیدکننــدگان●

ــار● ــا●آث ــا●بینشــی●جامع●تــر●در●خلــق●بصــری●شــخصیت●های●خــود●داشــته●ت کمــک●می●کنــد●ت

ــی● ــدات●غرب ــر●تولی ــد●ب ــد●و●بتوانن ــرار●بگیرن ــورد●توجــه●بیشــتری●ق ــون●م انیمیشــنی●تلویزی

غلبــه●کــرده●چــرا●کــه●براســاس●ذهــن●و●عالقــه●ایــن●مخاطــب●پیــش●رفته●انــد.
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پیشینۀ پژوهش

ــایر● ــه●س ــبت●ب ــور●نس ــن●در●کش ــب●انیمیش ــای●قال ــزان●پژوهش●ه ــی،●می ــور●کل ــه●ط ب

ــز● ــی●نی ــن●تلویزیون ــث●انیمیش ــرف●بح ــدارد.●از●آنط ــی●ن ــزان●باالی ــدی●می ــای●تولی قالب●ه

یــک●مبحــث●خــاص●و●متفــاوت●اســت●و●اقبــال●کمتــری●را●نســبت●بــه●پژوهشــگران●ایجــاد●

ــان●نامه●هــا● ــار●متعــدد●در●حــوزه●مقــاالت●علمــی●و●پای ــا●بررســی●آث ــده●ب کــرده●اســت.●نگارن

ــخصیت● ــی●ش ــه●طراح ــی●ب ــن●ایران ــه●مخاطبی ــل●در●خصــوص●عالق ــش●کام ــک●پژوه ــه●ی ب

انیمیشــن●نرســیده●اســت.●پایان●نامه●هــای●زیــادی●درخصــوص●بررســی●شــخصیت●پردازی●در●

انیمیشــن●های●ایرانــی●و●غربــی●وجــود●دارد●کــه●تــالش●دارنــد●بــا●الگوگیــری●از●مینیاتورهــا●و●

یــا●نقاشــی●های●ســنتی●ایرانــی●بــه●یــک●رونــد●طراحــی●شــخصیت●برســند،●امــا●مشــکل●اصلــی●

آنهــا●عــدم●توجــه●بــه●ســلیقۀ●مخاطبیــن●اســت.●بــا●توجــه●بــه●بومــی●بــودن●و●اهمیــت●خــود●

ــورد●اســتفاده● ــن●پژوهــش●م ــوان●پیشــینه●ای ــه●عن ــز●ب ــی●نی ــای●غرب ــن،●پژوهش●ه مخاطبی

نیســتند●و●مؤلــف●بــا●نزدیــک●بــه●ســی●ســال●تجربــه●در●حــوزۀ●تولیــد●و●نــگارش●و●پژوهــش●

ــق● ــن●تحقی ــه●انجــام●ای ــم●ب ــک●طــرح●پژوهشــی،●تصمی ــی،●براســاس●ی انیمیشــن●تلویزیون

گرفــت●تــا●عناصــر●موردعالقــۀ●مخاطبیــن●سراســر●ایــران●را●در●یــک●جامعــۀ●کمــی●مــورد●بررســی●

ــی● ــن●ایران ــی●شــخصیت●های●انیمیش ــق●طراح ــد●در●خل ــی●مفی ــد●قدم ــا●بتوان ــد●ت ــرار●ده ق

برداشــته●باشــد.●

روش پژوهش

همان●طــور●کــه●ذکــر●شــد●طراحــی●شــخصیت●یکــی●از●مــوارد●مهــم●در●تولیــدات●انیمیشــنی●

ــب،●در● ــات●مخاط ــن●و●روحی ــری●انیمیش ــاختار●بص ــه●س ــه●ب ــا●توج ــود●و●ب ــوب●می●ش محس

ــی●را●در● ــش●مهم ــز●نق ــری●نی ــی●بص ــت،●طراح ــخصیت●پردازی●در●روای ــه●ش ــت●ب ــار●اهمی کن

ــه●شــده●اســت.● ــن●پرداخت ــه●آن●از●ســوی●مخاطبی ــر●ب ــه●کمت ــد●ک ــا●می●کن ــه●ایف ــن●مقول ای

ســؤال●اصلــی●پژوهــش●عبــارت●اســت●از:●کــودکان●ایرانــی●بــه●وجــود●چــه●فرم●هــا●و●اشــکال●

ــد؟ ــخصیت●عالقه●مندترن ــی●ش ــری●ای●در●طراح بص

بــرای●نیــل●بــه●ایــن●پرســش،●نیــاز●بــه●یــک●تحقیــق●میدانــی●بــه●وســیلۀ●پرســش●نامه●

ــف●در● ــات●اقلیمــی،●فرهنگــی،●بومــی،●ســنتی●مختل ــا●وجــود●خصوصی ــران●ب ــود.●کشــور●ای ب

ــاز● ــر●همیــن●اســاس،●نی ــی●را●شــامل●می●شــود.●ب ــوم●تفکــرات●متفاوت سراســر●ایــن●مــرز●و●ب

ــع،● ــن●پژوهــش●جام ــود.●هــدف●از●ای ــف●کشــور●ب ــن●در●مناطــق●مختل ــه●بررســی●مخاطبی ب
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دســتیابی●بــه●عناصــر●مــورد●عالقــه●در●شــخصیت●های●انیمیشــن●بــود●کــه●کــودکان●ایرانــی●

موردنظــر●کــه●در●جامعــۀ●آمــاری●مشــخص●شــده●بودنــد،●وجــود●آنهــا●را●در●طراحــی●شــخصیت●

ــا●اســتفاده●از●مبانــی●ســاختاری●تصویــری●در●طراحــی● بیشــتر●می●پســندیدند.●ایــن●عناصــر●ب

شــخصیت●انتخــاب●و●در●معــرض●ارزیابــی●کــودکان●قــرار●گرفــت●و●میــزان●عالقه●منــدی●آنــان●

در●مــوارد●مذکــور●مشــخص●شــد.

در●تعریــف●روانشناســی،●بــه●فــرد●دارای●ســن●بیــن●2.5●تــا●نهایــت●12●ســال●کــودک●گفتــه●

می●شــود.●کــودکان●نســبت●بــه●تلویزیــون●هــم●فعــال●و●هــم●منفعــل●هســتند●و●ایــن●ویژگــی●

بــا●بزرگ●شــدن●ســن●بیشــتر●نمــود●مــی●یابد.)گونتــز●و●مــک●آلــر،1380:60(●براســاس●نظریات●

ــانه●های● ــر●رس ــی●عناص ــا●تمام ــوال●ب ــودک●معم ــد،●ک ــه●بع ــالگی●ب ــدد●از●ســن●شــش●س متع

ــا● ــا●آنه ــناخت●ب ــم●و●ش ــاظ●فه ــری●را●از●لح ــاط●دقیق●ت ــده●و●ارتب ــنا●ش ــری●آش ــمعی●و●بص س

ــودکان●و●بزرگســاالن● ــری●ک ــاژه،●فرایندهــای●فک ــق●نظــر●پی ــان:●66(.●طب ــد●)هم ــرار●می●کن برق

تفاوت●هــای●عمیقــی●بــا●هــم●دارنــد●و●کــودکان●از●ســن●شــش●ســال●بــه●بعــد●بــا●مفاهیــم●در●

رســانه●ها●بــه●طــور●ویــژه●و●خــاص●تــر●ارتبــاط●برقــرار●می●کننــد●)منصــور●و●دادســتان،●1391:●

153●و●156(●تلویزیــون●نیــز●بــه●عنــوان●یــک●رســانۀ●مهــم●می●توانــد●تمــام●حــواس●کــودکان●

را●بــه●خــود●جــذب●کــرده●و●کنجــکاوی●آنهــا●را●برانگیــزد.●در●نحــوه●ارتبــاط●کــودک●و●رســانه،●از●

نظــر●بســیاری●از●نظریه●پــردازان●حــوزۀ●کــودک●و●تلویزیــون●مثــل●کالینــگ●فــورد،●کــودکان●بــه●

ــه●آن● ــه●محتــوا●اهمیــت●بیشــتری●می●دهنــد●و●بســیار●دقیــق●ب فــرم●هــای●بصــری●نســبت●ب

نــگاه●می●کننــد●)کالینــگ●فــورد،●1380:112(.●رایــت●نیــز●بــا●تحقیــق●خــود●بــر●کــودکان●بــاالی●

شــش●ســال●بــه●ایــن●نتیجــه●مشــابه●رســیده●و●بــر●قــدرت●تأکیــدات●بصــری●بــرای●فهــم●ایــن●

ــان●صحــه●می●گــذارد●)رایــت●و●دیگــران،●1984:654(. مخاطب

ــان●در● ــۀ●مخاطب ــری●موردعالق ــکال●بص ــه●اش ــتیابی●ب ــق،●دس ــدف●از●تحقی ــه●ه ازآنجاک

ــل●شــخصی● ــا●تحلی ــود●ت ــی●ب ــدارک●عین ــل●براســاس●م ــتر●تحلی ــی●شــخصیت●و●بیش طراح

ــرای● ــت●و●ب ــه●داش ــدارک●تکی ــناد●و●م ــودن●اس ــی●ب ــر●واقع ــز●ب ــق●نی ــی،●روش●تحقی و●ذهن

ــل● ــه●و●تحلی ــا●تجزی ــق●ب ــری●از●تحقی ــی،●کل●نتیجه●گی ــر●واقع ــل●غی ــر●تحلی ــری●از●خط جلوگی

اســناد●و●مــدارک●و●میــزان●آمــار●و●اطالعــات●بــه●دســت●آمــده●صــورت●گرفــت●کــه●در●ایــن●

ــت● ــری●و●دریاف ــواع●پرســش●نامه●های●تصوی ــی●ان ــاس●طراح ــا●براس ــود●ت ــر●آن●ب ــا●ب روش●بن

ــاس●آن● ــل●براس ــع●آوری●و●تحلی ــی●جم ــای●پژوهش ــوری●داده●ه ــورت●حض ــه●ص ــات●ب اطالع

انجــام●شــود.●جامعــۀ●آمــاری●ایــن●پژوهــش●بــه●کل●کــودکان●کشــور●نظــر●داشــت؛●بــر●همیــن●
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اســاس،●مؤلــف●مخاطبــان●ایــن●پژوهــش●را●کــودکان●)پســر●و●دختــر(●6●تــا●11●ســال●)ســال●

ــه● ــه●ب ــا●توج ــال●ب ــت.●ح ــر●گرف ــور●در●نظ ــی●-●دورۀ●اول●و●دوم(●کش ــم●ابتدای ــا●پنج اول●ت

نظریــات●روانشناســی●ذکــر●شــده،●دالیــل●انتخــاب●ایــن●قشــر●ســنی●بــه●شــرح●زیــر●اســت:

1● بیشترین●تماشاگران●تولیدات●انیمیشن●در●تلویزیون●از●این●قشر●هستند..

2● ایــن●مخاطبــان●بــه●دلیــل●ویژگی●هــای●ســنی●خــود،●توانایــی●و●عالقه●منــدی●و●تمرکــز●.

ــن● ــای●انیمیش ــخصیت●های●فیلم●ه ــا●ش ــر●ب ــر●و●تحت●تأثی ــوع●تصاوی ــه●ن ــی●ب خاص

دارنــد.

3● ابتدایــی●بــه●خوبــی●توانایــی●داوری●و●تشــخیص●ســؤاالت●. کــودکان●مقطــع●

پرســش●نامه●و●جــواب●بــه●آنهــا●در●یــک●فراینــد●بصــری●نــه●تشــریحی●را●دارنــد.

بـه●دلیـل●تفاوت●هـای●فرهنگـی●و●اجتماعـی●در●کشـور●ایـران،●ایـن●کـودکان●از●پنـج●نقطه●

کشـور●که●شـامل●شـهرهای●مشـهد،●زاهدان،●بندرعباس،●سـنندج،●یزد●و●تبریز●اسـت،●انتخاب●

شـده●اند.●هرکـدام●از●ایـن●شـهرها●نیـز●ویژگی●هـای●بومـی●خـاص●خـود●را●داشـته●و●از●شـرق●و●

غـرب●و●شـامل●و●جنـوب●را●شـامل●می●شـوند.●روش●نمونه●گیـری●نیـز●بـه●صـورت●نمونه●گیـری●

تصادفـی●خوشـه●ای●چندمرحلـه●ای●بود●کـه●از●هر●منطقه●به●صورت●خوشـه●ای●انتخاب●شـدند.●

روش●گـردآوری●اطالعـات●بـا●پرسشـنامه●هم●به●صـورت●حضوری●انجام●گرفـت.●در●این●تحقیق●

تجزیـه●و●تحلیـل●داده●هـا●براسـاس●درصدگیـری●بوده●اسـت●که●بـه●عبارتـی●از●روش●توصیفی●

اسـتفاده●شـده●و●ماحصل●آن●آمار●اسـتنباطی●اسـت.

یافته های پژوهش

طراحی شخصیت 

ــر،● ــن●و●مشــخصی●از●تفک ــای●معی ــوان●الگوه ــی،●شــخصیت●را●می●ت ــاظ●روان●شناس از●لح

هیجــان●و●رفتــار●تعریــف●کــرد●کــه●ســبک●شــخصی●فــرد●را●در●تعامــل●بــا●محیــط●اجتماعــی●و●

ــد●)فردریکســون●و●دیگــران،●1396:397(.●مارتیــن●گــری●در●فرهنــگ● مــادی●اش●رقــم●می●زنن

اصالحــات●ادبــی●شــخصیت●را●چنیــن●تعریــف●می●کنــد:●شــخصیت●ها●همــان●اشــخاص●

ــار● ــا●رفت ــات●ی ــا●داســتانی●هســتند●کــه●خصوصی ــر●نمایشــی●ی ــداع●شــده●در●اث ــی●و●اب تخیل

ــف● ــل●و●توصی ــو،●عم ــت●و●گ ــق●گف ــا●را●از●طری ــا●آنه ــود●و●م ــا●داده●می●ش ــه●آنه ــانی●ب انس

می●شناســیم●)اگــری،1392:60(●عامــل●شــخصیت●یکــی●از●عناصــر●عینیــت●دهنــده●بــه●زندگــی●
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اجتماعــی●قصــه●اســت،●و●بــه●همیــن●دلیــل●اســت●کــه●آنــدره●ژیــد●بــه●تاکیــد●تمــام●گفتــه●

ــک● ــق●ی ــا●خل ــق●شــخصیت.●نویســنده●ب ــر●از●طری ــو،●مگ ــده●ای●را●مگ ــز●عقی ــه:●هرگ اســت●ک

ــه● ــد●آزادان ــه●می●توان ــردازد●ک ــانی●می●پ ــش●انس ــه●آفرین ــی●ب ــتان،●گوی ــخصیت●در●داس ش

ــی● ــر●گــذار●باشــد،●یعن ــد●و●تأثی ــدا●کن ــرل،●در●ماجراهــای●داســتان●حضــور●پی ــا●تحــت●کنت ی

ــن● ــدر●ای ــر●ق ــتند.●●ه ــدی●هس ــر●تولی ــر●اث ــاس●ه ــا●و●اس ــی●پایه●ه ــه●نوع ــخصیت●ها●ب ش

پایه●هــا●یعنــی●شــخصیت●ها●محکم●تــر●باشــند●ســاختمان●داســتان●نیــز●مســتحکم●تر●اســت●و●

ســبب●مانــدگاری●بیشــتر●اثــر●می●شــود.●جمــال●میرصادقــی●در●کتــاب●عناصــر●داســتانی●ذیــل●

عنــوان●شــخصیت●می●نویســید:●اشــخاص●ســاخته●شــده●ای●را●کــه●در●داســتان●و●نمایشــنامه●

ظاهــر●می●شــوند●شــخصیت●می●نامنــد●)میرصادقــی،1388:83(.

شــخصیت●پردازی●مســلما●بــا●طراحــی●شــخصیت●متفــاوت●اســت،●امــا●شــخصیت●پردازی●

ابتــدا●بــا●طراحــی●شــخصیت●عینیــت●می●یابــد●و●عناصــر●دیگــر●در●کنــار●شــاخص●های●بصــری،●

ــخصیت● ــی●ش ــاس،●طراح ــن●اس ــر●ای ــد.●ب ــک●می●کن ــر●کم ــخصیت●موردنظ ــردازش●ش ــه●پ ب

ــت.● ــن●اس ــک●انیمیش ــد●ی ــم●در●پیش●تولی ــدی●مه ــه●های●تولی ــی●از●پروس ــن●یک در●انیمیش

ــود،● ــالق●خ ــر●خ ــارۀ●جوه ــب●عص ــط●و●ترکی ــد●خ ــیم●چن ــا●ترس ــخصیت●ب ــالق●ش ــد●خ هنرمن

شــخصیتی●را●طراحــی●می●کنــد●کــه●بــرای●مخاطــب●جــذاب●باشــد.●ایــن●شــخصیت●شــامل●دو●

ویژگــی●اصلــی●ظاهــری●و●روانــی●بــوده●و●طــراح●بــر●اســاس●رونــد●دراماتیــک●فیلمنامــه●تــالش●

ــا●خطــوط●خــود●خلــق●کنــد.●بــه● می●کنــد●تــا●ویژگی●هــای●جســمانی●و●روحــی●شــخصیت●را●ب

طــور●مثــال●اگــر●شــخصی●مهربــان●باشــد●ممکــن●اســت●از●صــورت●دایــره●ای●اســتفاده●کــرده●و●

اگــر●شــخصیت●ضعیــف●باشــد●ممکــن●اســت●او●را●الغــر●نشــان●دهــد.●ایــن●رونــدی●اســت●کــه●

یــک●طــراح●شــخصیت●بــرای●خلــق،●کاراکتــر●موردنظــر●خــود●در●انیمیشــن●براســاس●فیلمنامــه●

ــث● ــه●باع ــدی●ک ــرد؛●رون ــش●می●ب ــور●پی ــی●انیمات ــنده●و●حت ــردان●و●نویس ــت●کارگ ــا●هدای ب

بیشــترین●ارتبــاط●مخاطــب●بــا●اثــر●می●شــود●و●اوج●هم●ذات●پنــداری●مخاطــب●بــا●شــخصیت●

ــرد. ــورت●می●گی ص

شاخص های بصری تأثیرگذار

در●طراحــی●یــک●شــخصیت●انیمیشــنی،●بــه●طــور●کلــی●چهــار●حــوزۀ●صحنــه،●لبــاس،●نــور،●

ــت● ــار●روای ــی●تشــکیل●دهندۀ●شــخصیت●در●کن حــاالت●و●حــرکات●شــخصیت●از●عناصــر●اصل

داســتانی●اســت.●طــراح●و●هنرمنــد●براســاس●متــن●موردنظــر●و●ایــدۀ●کارگــردان●و●مطالعــات●
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خــودش●بــه●شــخصیتی●می●رســد●کــه●در●قــاب●تصویــر●تلویزیــون●بــه●مخاطــب●متحرک●ســازی●

ــب● ــۀ●مخاط ــزان●عالق ــه●می ــی●ای●ب ــه●آگاه ــن●هیچ●گون ــدۀ●انیمیش ــر●تولیدکنن ــود.●اگ می●ش

ــیاری● ــًا●بس ــد؟●عموم ــه●روی●می●ده ــد،●چ ــته●باش ــود●نداش ــازی●های●خ ــد●تصویرس ــه●رون ب

ــی● ــه●ســراغ●کپ ــر●دانــش●مخاطب●شناســی●ب ــه●ب ــدون●تکی ــی●ب ــدان●انیمیشــن●ایران از●هنرمن

بــرداری●از●آثــار●غربــی●می●رونــد.●ایــن●پژوهــش●تــالش●دارد●تــا●مســئلۀ●مخاطب●شناســی●در●

ــا●پرســیدن●از●مخاطبیــن●اصلــی●انیمیشــن●های●تلویزیــون●پیــش● انیمیشــن●های●ایرانــی●را●ب

ــن●پژوهــش● ــار●ای ــه●اعتب ــر●اســت●ک ــه●ذک ــوب●برســد.●الزم●ب ــه●یــک●درصــد●مطل ــا●ب ــرد●ت بب

ــا● ــد●ام ــر●باش ــف●دارای●تغیی ــای●مختل ــی●زمان●ه ــف●و●حت ــق●مختل ــت●در●مناط ــن●اس ممک

ــه● ــوان●ب ــر(●می●ت ــش●)1393●نف ــن●پژوه ــاالی●پرســش●نامه●های●ای ــداد●ب ــه●تع ــه●ب ــا●توج ب

ــه● ــا●توجــه●ب ــودکان●ب ــی●در●رده●ک ــان●انیمیشــن●تلویزیون ــل●عظیمــی●از●مخاطب ــت●خی اهمی

مناطــق●مختلــف●پــی●بــرد.

بــرای●طراحــی●پرسشــنامه●کــه●میــزان●عالقه●منــدی●مخاطبیــن●را●در●بــاره●شــخصیت●مــورد●

ارزیابــی●قــرار●دهــد،●بــه●مــواردی●چــون●رنــگ،●زمینــه،●نقــاط●مطروحــه●در●کادر،●انــواع●خطــوط،●

ــورت،●و...● ــزاء●ص ــکال●اج ــراق،●اش ــاس●و●پوشــش،●اغ ــت،●لب ــت●در●کادر،●حال ــکال،●حرک اش

ــا● ــه●آنه ــر●نســبت●ب ــودکان●موردنظ ــدی●ک ــزان●عالقه●من ــزا،●می ــه●شــده●و●به●صــورت●مج توج

مــورد●ســنجش●قــرار●گرفتــه●اســت●تــا●ایــن●اطالعــات●بتوانــد●راهنمایــی●بــرای●هنرمنــدان●بــه●

منظــور●خلــق●شــخصیت●در●انیمیشــن●بــا●توجــه●بــه●عالقه●منــدی●کــودکان●براســاس●فرهنــگ●

.)2014,Crossley(●ــا●باشــد ــاوت●آنه و●شــاخص●های●متف

عناصر بصری طراحی شخصیت براساس مخاطبین

بــا●توجــه●بــه●طوالنــی●بــودن●ایــن●پژوهــش●و●محدودیــت●در●مقالــه،●مهم●تریــن●

ــورت● ــه●ص ــی●شــخصیت●ب ــاری●در●خصــوص●طراح ــه●آم ــن●جامع ــی●از●ای ــای●اطالعات داده●ه

ــه●صــورت● ــه●ب ــی●ک ــد.●اطالعات ــرار●می●گیرن ــدان●ق ــن●و●هنرمن ــه●مخاطبی ــورد●توج ــن●م گلچی

ــد● ــی●می●توان ــدان●انیمیشــن●تلویزیون ــان●و●هنرمن ــه●طراح ــک●ب ــی●و●کم خالصــه●در●ایده●یاب

ــده●ای●در● ــه●وپوشــش●بومــی●نقــش●فزاین مثمرثمــر●واقــع●شــود.●از●آنجــا●کــه●طراحــی●زمین

ــار●موضــوع●اصلــی،●ایــن● طراحــی●شــخصیت●ملــی●ایفــا●می●کنــد،●ســعی●شــده●اســت●در●کن

شــاخص●هــم●مــورد●توجــه●قــرار●گیــرد.●شــاخص●های●بصــری●منتخــب●براســاس●منابــع●ســواد●

ــس،1393(. ــده●اند●)دونی ــن●ش ــاب●و●تعیی ــخصی●انتخ ــای●ش ــری●و●تجربه●ه بص



71

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

شاخص های طراحی بصری شخصیت در انیمیشن های تلویزیونی از دید مخاطبین کودک

اشکال اصلی طراحی 

ــره.● ــث●و●دای ــع،●مثل ــد●از:●مرب ــی●عبارت●ان ــر●گرافیک ــی●عناص ــی●طراح ــکل●اصل ــه●ش س

)رانکیــن●پــور،●1382:11(●کــودکان●نیــز●از●میــان●ایــن●ســه●شــکل،●بــا●انتخــاب●شــکل●)الــف(●

یعنــی●دایــره●بــا●58/7●درصــد●بــه●عنــوان●اولویــت●اول●و●بــا●انتخــاب●شــکل●مربــع●بــه●عنــوان●

ــا●17/6● ــوان●انتخــاب●ســوم●ب ــه●عن ــا●23/2●درصــد●و●شــکل●مثلــث●ب ــه●انتخابــی●دوم●ب گزین

ــد. ــان●داده●ان ــود●را●نش ــدی●خ ــای●عالقه●من ــد،●اولویت●ه درص

جدول●شمارۀ●1:●اشکال●اصلی●طراحی

درصد فراوانی شکل
58/7 817 شکل دایره

17/6 245 شکل مثلث

23/2 323 شکل مربع

0/5 8 بی پاسخ

100 1393 جمع

تصویر●شمارۀ●1●:●اشکال●اصلی

منبع●:●نگارنده

انواع خطوط

ــی● ــا●اکثریت ــه●ب ــودکان●مربوط ــل،●ک ــی●و●مای ــودی،●منحن ــی،●عم ــوط●افق ــان●خط از●می

ــی● ــۀ●قابل●توجه ــه●نکت ــد●ک ــی●را●انتخــاب●کرده●ان ــا●56/4●درصــد●خــط●منحن ــی●ب ــع●یعن قاط

در●انتخــاب●نــوع●خــط●بــرای●طراحــی●فضــا●و●شــخصیت●بــرای●کــودکان●اســت.●خــط●منحنــی●

ــره●و●ویژگی●هــای●آن●می●رســد●و● ــه●عنصــر●دای ــاد●اســت●کــه●تکمیــل●آن●ب باعــث●آرامــش●زی

ــس،1398(. ــد●)داندی ــا●می●کن ــب●الق ــه●مخاط ــزی●را●ب ــیال●و●فانت فضــای●س
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جدول●شمارۀ●2:●خطوط●اصلی

درصدفراوانیشکل
19213/8خط عمود

19113/7خط افقی

91165/4خط منحنی

916/5خط مایل

80/6بی پاسخ

1393100جمع

تصویر●شمارۀ●2●:●خطوط●اصلی

منبع●:●نگارنده

در●تکمیــل●بحــث●خــط●نیــز●ســؤاالت●متنوعــی●از●ســوی●مخاطبــان●دانش●آمــوز●پرســیده●

شــد●کــه●مهم●تریــن●آنهــا●در●ادامــه●مطــرح●می●شــود.●مخاطبیــن●دانش●آمــوز●عالقــه●زیــادی●

بــه●نظــم●در●خطــوط●داشــته●و●عناصــری●کــه●شــامل●بی●نظمــی●در●خطــوط●بــود●را●موردپســند●

خــود●نمی●دانســتند.●جــدول●شــمارۀ●ســه●بیانگــر●ایــن●عالقــه●درخصــوص●مخاطبیــن●اســت.

جدول●شمارۀ●3:●خطوط●منظم●و●نامنظم

درصدفراوانیشکل

40829/3خطوط نامنظم

97870/2خطوط منظم

70/5بی پاسخ

1393100جمع
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تصویر●شمارۀ●3●:●خطوط●منظم●و●نامنظم

منبع●:●نگارنده

ــن●کــودک●در●انتخــاب●خــط●دور●موردنظــر●خــود●نظراتــش●را●مطــرح● ــن●مخاطبی همچنی

کردنــد.●تمیزکــردن1●و●قلم●گــذاری2●یکــی●از●عناصــر●اصلــی●طراحــی●شــخصیت●و●متحرک●ســازی●

در●انیمیشــن●اســت●و●میــزان●ضخامــت●خطــوط●دور●طراحــی●شــخصیت●را●شــامل●می●شــود●

ــی● ــان●ســه●خــط●اصل ــرای●مخاطب ــدان●انیمیشــن●اســت.●ب ــی●هنرمن ــف●اصل ــی●از●وظای و●یک

عمــود●بــا●ضخامت●هــای●متنــوع●طراحــی●شــد●و●پاســخ●کــودکان●ایرانــی●در●طراحــی●ضخامــت●

مــورد●عالقــه●خــود،●بســیار●متفــاوت●بــود.●بیشــتر●افــراد●خطــوط●نــازک●را●انتخــاب●کــرده●امــا●

ــه● ــدان●ب ــه●هنرمن ــه●نشــان●از●توج ــت●ک ــرار●گرف ــه●برخــی●ق ــر●موردتوج ــای●پهن●ت ضخامت●ه

ایــن●ضخامت●هــا●در●طراحــی●خطــوط●قلــم●اســت.●اتفاقــی●کــه●در●بســیاری●از●انیمیشــن●های●

ــبت● ــری●نس ــیار●ضخیم●ت ــای●بس ــا●قلم●گیری●ه ــد●و●ب ــا●رخ●می●ده ــر●دنی ــی●در●سراس تلویزیون

ــه●رو●می●شــویم. ــی●روب ــوری●ایران ــای●مینیات ــه●قلم●ه ب

جدول●شمارۀ●4:●طراحی●ضخامت●

درصدفراوانیشکل

37026/6خط ضخیم

31222/4خط متوسط

69149/6خط نازک

201/4بی پاسخ

1393100جمع

1. Cleanup

2. Inking
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تصویر●شمارۀ●4●:●ضخامت●های●مختلف●

منبع●:●نگارنده

از●انـواع●خطـوط●مسـتقیم●و●منحنـی●نامنظـم●)لـرزان(●نیز،●کودکان●موردنظر●بیشـتر●شـکل●

)الـف(●یعنـی●خطـوط●راحـت،●نامنظـم،●و●موجـی●را●بـا●56/2●درصـد●انتخـاب●کرده●انـد.●شـاید●

اگـر●بـه●یک●بزرگسـال●ایـن●خطوط●را●نشـان●دهیم●تمایل●بیشـتری●به●نظم●و●خطوط●مسـتقیم●

داشـته●باشـد●امـا●کودکان●متفاوت●هسـتند؛●این●شـکل●بـه●روحیات●روان●شناسـی●و●ذهنیت●

کـودکان●ارتبـاط●زیـادی●دارد●و●بـه●نقاشـی●های●آنان●بسـیار●نزدیک●اسـت.

جدول●شمارۀ●5:●طراحی●خطوط●مستقیم●و●سیال

درصدفراوانیشکل

78356/2خط لرزان

60143/1خط مستقیم

90/7بی پاسخ

1393100جمع

تصویر●شمارۀ●5●:●دو●خط●سیال●و●مستقیم

منبع●:●نگارنده
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تنوع اشکال

در●طـرح●پرسـش●شـکل●های●مختلـف●تـالش●شـد●تـا●روحیـۀ●سـاده●گرایی●و●یـا●تنوع●طلبی●

کـودکان●بـه●عنـوان●مخاطبیـن●تصاویـر●کارتونی●مورد●بررسـی●قرار●بگیـرد.●در●این●میـان●آنان●از●

بیـن●اشـکال●بـدون●تزییـن،●سـاده●و●پر●تزیین،●شـکل●)الـف(●که●پـر●از●نقش●اسـت●را●بر●دیگر●

انـواع●آن●ترجیـح●داده●اند.●شـاید●در●نظر●بسـیاری●شناسـایی●ایـن●امر●قابل●پیـش●بینی●نبوده●

امـا●ذهـن●سـیال●کودکان●نشـان●می●دهـد●که●سـادگی●تمام●در●طراحی●شـخصیت●شـاید●لزومًا●

باعـث●برتـری●نشـده●و●یکـی●از●قوانیـن●اصلـی●انیمیشـن●نیـز●طراحـی●بصـری●جـذاب●به●عنوان●

.)1995:121,Thomas●&●Johnston(●قانـون●دوازدهم●متحرک●سـازی●اسـت

جدول●شمارۀ●6:●اشکال●منقوش●و●ساده

درصد فراوانی اشکال

87/9 1224 شکل منقوش

8 112 شکل ساده

3/7 51 بی نقش

0/4 6 بی پاسخ

100 1393 جمع

تصویر●شمارۀ●6●:●اشکال●منقوش●و●ساده

منبع●:●نگارنده

ــودکان● ــرد.●ک ــرار●می●گی ــدی●ق ــش●بع ــه●پرس ــخ●ب ــث●در●پاس ــن●مبح ــی●ای ــۀ●تکمیل نکت

دبســتانی●در●ایــن●پرســش،●شــکل●های●نــا●منظــم●و●متنــوع●را●بــه●شــکل●هایی●را●ریتــم●منظــم●

ــا●52/2●درصــد●و●شــکل● ــف(●ب ــه●شــکل●)ال ــدی●خــود●را●ب ــان●عالقه●من ــد.●آن ــح●داده●ان ترجی

ــرای● ــان●ب ــن●انتخــاب●آن ــدک●بی ــاوت●ان ــد●تف ــد.●هرچن ــا●46/9●درصــد●نشــان●داده●ان )ب(●ب
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ــه●اشــکال● ــدی●ب ــرای●عالقه●من ــان●ب ــه●اهمیــت●انتخــاب●آن دو●شــکل●داده●شــده●مقــداری●ب

ــن● ــد.●ای ــان●ایجــاد●می●کن ــرای●آن ــد●و●حــدودًا●ارزشــی●همســان●ب منظــم●و●نامنظــم●می●افزای

ــن● ــادی●در●ذهــن●ای ــز●محبوبیــت●زی ــدک●نشــان●می●دهــد●کــه●اشــکال●منظــم●نی تفــاوت●ان

ســن●مخاطبــان●دارنــد●و●شــاید●اگــر●هنرمنــدان●بتواننــد●بــا●ایجــاد●تکنیک●هــای●ترکیبــی●مثــل●

ــوب●برســند. ــر●مطل ــک●ام ــه●ی ــه●در●بی●قرینگــی●در●طراحــی●شــخصیت●ب قرین

جدول●شمارۀ●7:●اشکال●منظم●و●نامنظم●

درصد فراوانی شکل

52/5 731 شکل نامنظم

46/9 653 شکل منظم

0/6 9 بی پاسخ

100 1393 جمع

تصویر●شمارۀ●7●:●اشکال●منظم●و●نامنظم

منبع●:●نگارنده

طراحی اشکال

ــخصیت● ــق●ش ــرای●خل ــر●ب ــی●عناص ــه●طراح ــت●ب ــش●ها،●نوب ــث●و●پرس ــۀ●مباح در●ادام

می●رســد.●پرســش●های●پیشــین●براســاس●خطــوط●و●اشــکال●بنیادیــن●مطــرح●شــده●بودنــد●

امــا●در●ادامــه●مخاطبیــن●بــه●تنــوع●شــکل●های●پرداخــت●شــده●بیشــتر●می●پردازنــد.●در●قــدم●

اول،●از●دو●شــکل●داده●شــده●در●طراحــی●ســگ●کــه●یکــی●بــه●صــورت●ســاده●طراحــی●و●دیگــری●

بــا●ســایه●و●روشــن●و●پرداخــت●همــراه●اســت،●کــودکان●ایرانــی●بــا●63/4●درصــد،●عالقه●منــدی●

خــود●را●بــه●شــکل●پرداخــت●شــده●نمایــان●ســاخته●اند،●ایــن●موضــوع●نشــانگر●توجــه●آنهــا●

ــر●مســیر●شــکل●های●مطــرح●شــده●در● ــات●بیشــتر●اســت.●اگ ــا●جزئی ــر●ب ــه●پرداخــت●تصاوی ب

گذشــته●را●نیــز●دنبــال●کنیــم،●ایــن●پرســش●نیــز●در●تکمیــل●و●تثبیــت●مــوارد●گذشــته●اســت.
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جدول●شمارۀ●8:●اشکال●پرداخت●شده●و●ساده

درصدفراوانیشکل
88363/4شکل پرداخت شده

50636/3شکل ساده

40/3بی پاسخ

1393100جمع

تصویر●شمارۀ●8:●●اشکال●پرداخت●شده●و●ساده

منبع●:●نگارنده

ــا●طراحی●هــای● ــز●ب ــر●نی ــل●اشــکال●پرداخــت●شــده●و●ســاده،●ســه●پرســش●دیگ در●تکمی

متنــوع●در●برابــر●مخاطبیــن●قــرار●گرفتنــد●کــه●بــه●دلیــل●طوالنــی●نشــدن●پژوهــش●از●ارائــه●آنها●

ــا●اشــاره●می●شــود.●در●طراحی●هــای●انســان،●فیگورهــای● ــج●آنه ــه●نتای ــرده●و●ب صــرف●نظــر●ک

مختلــف●و●طراحــی●صــورت●نیــز،●مخاطبــان●یعنــی●کــودکان●بــه●طراحی●هــای●پرداخــت●شــده●

ــر● ــا●را●جذاب●ت ــرده●و●آنه ــتری●ک ــه●بیش ــاده●توج ــای●س ــه●طراحی●ه ــبت●ب ــات●نس ــا●جزئی ب

ــدان●انیمیشــن● ــرای●هنرمن دانســتند.●امــری●کــه●نکتــه●کلیــدی●طراحــی●شــخصیت●خطــی●ب

تلویزیونــی●اســت●و●بایــد●موردتوجــه●قــرار●بگیــرد.●

رنگ

در●کنــار●طراحــی●خطــی●شــخصیت،●رنــگ●نیــز●عامــل●مهمــی●در●جــذب●مخاطــب●اســت●که●

موردبررســی●بــه●عنــوان●شــاخصۀ●تأثیرگــذاری●قــرار●گرفتــه●اســت.●رنــگ●در●طراحــی●می●توانــد●

ــن● ــرد●داشــته●باشــد.●ای ــت●شــخصیت●کارک ــن●هوی ــم●در●تبیی ــک●عنصــر●مه ــه●صــورت●ی ب
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کارکــرد●بیشــتر●بــه●جنبه●هــای●عاطفــی●مخاطــب●مربــوط●می●شــود.●تأثیــرات●زیبــا●شــناختی،●

احساســی●و●روان●شــناختی،●واکنش●هــای●مختلــف●مخاطــب●را●در●ســطوح●مختلــف●نســبت●

ــای● ــه●دریافت●ه ــک●ب ــادل،●کم ــاد●تع ــی●بصــری،●ایج ــد.●هماهنگ ــگ●تشــکیل●می●ده ــه●رن ب

حســی●و●روانــی●از●جملــه●کارکردهــای●رنــگ●از●ســوی●تماشــاگر●در●یــک●اثــر●انیمیشــنی●اســت●

و●مهم●تریــن●عنصــر●احساســی●و●عاطفــی●اســت●کــه●در●انتقــال●اطالعــات●بصــری●بســیار●مؤثــر●

عمــل●می●کنــد.●در●تمامــی●طراحــی●اجــزای●مربوطــه،●رنــگ●اهمیــت●خاصــی●داشــته●و●فضــای●

قصــه●بــا●انتخــاب●خطوطــی●ســاده●و●متشــکل●از●چنــد●خــط●یــا●به●صــورت●پیچیــده●از●دیگــر●

عوامــل●تأثیــر●گــذار●در●ایــن●رابطــه●هســتند.

پرســش●اول●بیــن●رنگ●هــای●اصلــی●صــورت●گرفــت.●رنگ●هــای●اصلــی●قرمــز،●زرد●و●آبــی●

هســتند●کــه●از●آنهــا●ســه●رنــگ●بنفــش●و●نارنجــی●و●ســبز●بــه●عنــوان●رنگ●هــای●مکمــل●خــارج●

ــه● ــی●ب ــگ●اصل ــه●رن ــن●س ــی●از●بی ــر●ایران ــر●و●دخت ــودکان●پس ــن،●1393(.●ک ــوند●)ایت می●ش

ترتیــب●بــه●رنگ●هــای●قرمــز،●آبــی●و●زرد●عالقه●مندنــد،●رنــگ●قرمــز●66/5●درصــد،●آبــی●21/7●

درصــد●و●زرد●10/6●درصــد.●عالقــه●کــودکان●دبســتانی●ایرانــی●بــه●رنــگ●قرمــز●از●درصــد●باالیــی●

نســبت●بــه●دیگــر●رنگ●هــا●برخــوردار●اســت.

براســاس● گــرم●و●ســرد●می●رســد.● رنگ●هــای● بــه● نوبــت● بحــث،● ایــن● تکمیــل● در●

روان●شناســی●انســان●ها●در●برخوردشــان●بــا●رنــگ،●بــه●طــور●کلــی●دو●دســتۀ●اصلــی●از●رنگ●هــا●

ــز●و●زرد●و● ــای●قرم ــف●مایه●ه ــرم●طی ــای●گ ــده●اند؛●رنگ●ه ــکیل●ش ــرد●تش ــرم●و●س ــام●گ ــه●ن ب

نارنجــی●و●رنگ●هــای●ســرد●طیــف●مایه●هــای●آبــی●و●ســبز●هســتند●)لوشــر،1395:11(.●از●میــان●

ــه●رنگ●هــای●ســرد● ــرم●را●ب ــر●و●پســر●رنگ●هــای●گ ــوزان●دخت ــرم●و●ســرد،●دانش●آم رنگ●هــای●گ

ــا●53/7● ــوزان●پســر●ب ــا●54/7●درصــد●و●دانش●آم ــر●ب ــوزان●دخت ــد،●دانش●آم ــح●داده●ان ترجی

ــی● ــه●دوم●یعن ــا●از●گزین ــاب●آنه ــد●انتخ ــد.●هرچن ــاب●کرده●ان ــرم●را●انتخ ــای●گ ــد●رنگ●ه درص

رنگ●هــای●ســرد●بــا●اختالفــی●حــدود●10●درصــد●بــه●اولویــت●اول●نزدیــک●اســت.●در●کل●میــزان●

آب●وهــوا●و●اقلیــم●ایــران●نقــش●زیــادی●را●در●انتخــاب●رنــگ●گــرم●نســبت●بــه●ســرد●دارد؛●امــری●

ــد●مــورد●توجــه●بســیاری●از●طراحــان●باشــد. کــه●می●توان
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جدول●شمارۀ●9:●رنگ●گرم●و●سرد

کل دختر پسر رنگ●ها

54/2 54/7 53/7 رنگ های گرم

45/8 45/3 46/3 رنگ های سرد

1383 688 695 فراوانی

حــال●در●بحــث●رنگ●شناســی●گــرم●و●ســرد،●نیــز●چهــار●رنــگ●اصلــی●هــر●طیــف●بــه●

مخاطبیــن●نمایــش●داده●شــد●تــا●آنهــا●براســاس●روحیــات●خــود●انتخــاب●کننــد.●41/3●درصــد●

ــی●رنــگ● ــر●و●پســر●کشــور،●اولویــت●ج●پرســش●نامه●یعن از●کل●دانش●آمــوزان●دبســتانی●دخت

آبــی●روشــن●را●از●میــان●رنگ●هــای●ســرد●انتخــاب●کرده●انــد،●ایــن●رنــگ●بــا●رنــگ●دوم●انتخابــی●

آنهــا●کــه●آبــی●تیــره●اســت،●حــدود●20●درصــد●فاصلــه●دارد،●در●حالــی●کــه●هــر●دو●از●خانــوادۀ●

آبــی●هســتند●و●حتــی●انتخــاب●ســوم●آنهــا●نیــز●فیــروزه●ای●اســت●کــه●آن●نیــز●بــه●آبــی●نزدیــک●

ــان● ــور●در●می ــوزان●کش ــرای●دانش●آم ــتنی●ب ــگ●دوست●داش ــی،●رن ــگ●آب ــن●رن ــت،●بنابرای اس

ــای●ســرد●اســت. رنگ●ه

جدول●شمارۀ●10:●طیف●رنگ●های●سرد

درصد فراوانی رنگ●ها

20 278 طیف رنگ سرد الف

18/1 252 طیف رنگ سرد ب

41/3 575 طیف رنگ سرد ج

20/2 282 طیف رنگ سرد د

0/4 6 بی پاسخ

100 1393 جمع

●

تصویر●شمارۀ●9:●چهار●طیف●رنگ●های●سرد

منبع●:●نگارنده
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ــا● ــن●ب ــت.●مخاطبی ــرار●گرف ــی●ق ــورد●بررس ــز●م ــرم●نی ــای●گ ــرای●رنگ●ه ــن●پرســش●ب همی

عــددی●مشــابه●نســبت●بــه●رنگ●هــای●ســرد،●رنــگ●زرد●را●بــه●عنــوان●رنــگ●مــورد●عالقــه●خــود●

در●طیــف●گــرم●برگزیدنــد.●از●بیــن●جامعــۀ●آمــاری●جــدول●گذشــته،●دختــران●بــا●42/3●درصــد●

ــد.●در● ــاب●کرده●ان ــه●انتخ ــورد●عالق ــگ●م ــوان●رن ــگ●را●به●عن ــن●رن ــد●ای ــا●41●درص ــران●ب و●پس

طیف●هــای●بعــدی●نیــز●رنگ●هــای●قرمــز●و●نارنجــی●بــه●ترتیــب●بــا●اختــالف●زیــاد●نســبت●بــه●

رتبــۀ●اول●قــرار●گرفتنــد.

تصویر●شمارۀ●10:●چهار●طیف●رنگ●های●گرم

منبع●:●نگارنده

ــا● ــر،●ب ــر●و●پس ــتانی●دخت ــودکان●دبس ــیاه،●ک ــتری●و●س ــفید،●خاکس ــای●س ــن●رنگ●ه از●بی

42/3●در●صــد●رنــگ●خاکســتری●و●40/6●درصــد●رنــگ●ســفید●و●16/2●درصــد●رنــگ●ســیاه●را●

ــفید●و● ــای●س ــان●رنگ●ه ــودکان●در●می ــاب●ک ــن●انتخ ــدک●بی ــاوت●ان ــد،●تف ــاب●کرده●ان انتخ

خاکســتری،●گرایــش●و●عالقه●منــدی●آنهــا●را●بــه●رنگ●هــای●روشــن،●بــه●جــای●رنگ●هــای●تیــره●

نشــان●می●دهــد.●نکتــه●جالــب●توجــه●ایــن●اســت●کــه●بســیاری●از●نظرســنجی●های●مختلــف●

ــه● ــودکان●ب ــا●ک ــد،●ام ــان●جــوان●بدهن ــزد●مخاطب ــگ●مشــکی●در●ن ــه●رن شــاید●نشــان●از●عالق

ــد. ــگ●توجــه●دارن ــن●رن ــه●ای ــر●ب ــودن●روح●و●روان●خــود،●کمت ــل●بی●آالیــش●ب دلی

جدول●شمارۀ●11:●طیف●رنگ●های●خنثی

درصد فراوانی رنگ●ها

40/6 565 رنگ سفید

42/3 589 رنگ خاکستری

16/2 226 رنگ سیاه

0/9 13 بی پاسخ

100 1393 جمع
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تصویر●شمارۀ●11:●طیف●رنگ●های●خنثی

منبع●:●نگارنده

ــودک● ــان●ک ــرای●مخاطب ــری●ب ــش●پیچیده●ت ــز●پرس ــکل●نی ــگ●و●ش ــث،●رن ــل●بح در●تکمی

مطــرح●شــد●تــا●بفهمیــم●کــه●کــودکان●از●بیــن●اشــکال●رنگــی●ســاده●و●یــا●متنــوع●بــه●کــدام●

شــکل●تمایــل●بیشــتری●دارنــد.●از●میــان●اشــکال●پرســش●نامه،●کــودکان●هــدف،●شــکل●هایی●

ــا●جزئیــات●بیشــتر●و● را●پســندیده●اند●کــه●اوالً●از●یــک●ســطحی●و●یک●رنگــی●خــارج●و●دومــًا●ب

رنگ●هــای●متنوع●تــر●همــراه●هســتند.●شــکل●)الــف(●بــا●77/7●درصــد●بیشــترین●عالقه●منــدی●

ــا●11/8●درصــد● ــا●تفاوتــی●فــراوان●بعــد●از●آن●شــکل●)ج(●ب را●در●آنهــا●ایجــاد●کــرده●اســت●و●ب

قــرار●گرفتــه●اســت●کــه●شــکلی●ســاده●اســت،●هرچنــد●تفــاوت●انتخــاب●بیــن●شــکل●)ب(●بــا●

10/1درصــد●و●شــکل●)ج(●بــا●11/8●درصــد●بســیار●نامحســوس●اســت.

جدول●شمارۀ●12:●اشکال●ساده●و●متنوع●رنگی

درصد فراوانی شکل
77/7 1082 رنگ های متنوع

10/1 140 تک رنگ چهارخانه

11/8 164 رنگ ساده

0/5 7 بی پاسخ

100 1393 جمع

تصویر●شمارۀ●12:●●اشکال●ساده●و●متنوع●رنگی

منبع●:●نگارنده
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طراحی بدن

نقــاط●مشــخصۀ●بصــری●در●چهــره●و●انــدام●شــخصیت●و●همچنیــن●در●قــاب●تصویــر،●نقــش●

ــد.● ــاد●می●کن ــودکان●ایج ــص●ک ــب●باالخ ــه●مخاط ــزان●توج ــود●و●می ــی●نم ــی●در●چگونگ مهم

کارکــرد●ایــن●موضــوع●مشــابه●بــا●کارکــرد●لــوازم●صحنــه●در●طراحــی●صحنــه●اســت.●نــوع●لبــاس●

نیــز●حاکــی●از●حــاالت●روانــی●و●شــناختی●شــخصیت●اســت،●جامه●هــای●گوناگــون●بــا●توجــه●

ــروز●حــاالت●روحــی● ــد●در●ب ــا●بلندی●شــان●می●توانن ــاه●ی ــه●بافــت●و●تنگــی●و●گشــادی●و●کوت ب

شــخصیت●نقــش●ایفــا●کننــد●جنبه●هایــی●از●شــخصیت●و●مضمــون●را●بازتــاب●دهنــد●کــه●در●

طراحــی●ســؤاالت●بصــری●بــه●ایــن●مهــم●هــم●توجــه●شــده●اســت.

●از●میــان●ســه●شــکل●انســان●در●قدهــای●بلنــد،●متوســط●و●کوتــاه،●کــودکان●ایرانــی●قــد●

بلنــد●را●بــا●49●درصــد●نســبت●بــه●اندازه●هــای●دیگــر●پســندیده●اند.●نکتــۀ●جالــب●توجــه●ایــن●

اســت●کــه●درصــد●قــد●بلنــد●نســبت●بــه●طراحــی●شــخصیت●آرمانــی●بــه●پنجــاه●درصــد●نیــز●

ــت● ــه●خــود●باشــد●را●در●اولوی ــر●ب ــه●شــاید●نزدیک●ت ــد●متوســط●را●ک ــودکان●ق نمی●رســد●و●ک

ــه●خلــق●شــخصیت●هایی●متناســب● ــد.●ایــن●نشــان●از●توجــه●طراحــان●ب بعــدی●قــرار●می●دهن

بــا●انــدازه●کــودکان●و●نوجوانــان●اســت.

جدول●شمارۀ●13:●اندازۀ●قد●در●طراحی●شخصیت

درصدفراوانیشکل
21215/2قد کوتاه

48434/7قد متوسط

68249قد بلند

151/1بی پاسخ

1393100جمع

تصویر●شمارۀ●13:●●اندازۀ●قد●در●طراحی●شخصیت●)منبع●:●نگارنده(
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در●کنــار●قــد،●مخاطبــان●کــودک●نیــز●از●میــان●ســه●شــکل●یــک●انســان●در●اشــکال●اندامــی●

درشــت،●متوســط●و●الغــر،●کــودکان●ایرانــی●بــا●37●درصــد●شــکل●انســانی●بــا●انــدام●متوســط●

ــه●اصــوالً● ــر●اســت●ک ــن●ام ــان●ای ــل●در●بررســی●مخاطب ــۀ●قابل●تأم ــد.●نکت ــاب●کرده●ان را●انتخ

ــن● ــه●همی ــرده●و●ب ــی●ک ــران●زندگ ــر●و●متوســط●و●چــاق●در●ای ــا●اندام●هــای●الغ ــز●ب ــودکان●نی ک

دلیــل●تنــوع●اندامــی●باعــث●انتخاب●هــای●نزدیــک●مخاطبــان●بــه●یکدیگــر●شــده●اســت.

جدول●شمارۀ●14:●طراحی●اندام●شخصیت

درصدفراوانیشکل
43030/9اندام ریز

51537اندام متوسط

43431/1اندام قوی

141بی پاسخ

1393100جمع

تصویر●شمارۀ●14:●طراحی●اندام●شخصیت

منبع●:●نگارنده

لباس

لبــاس●یکــی●از●مقــوالت●مهــم●طراحــی●در●شــخصیت●اســت.●نکتــۀ●قابل●توجــه●در●طراحــی●

لبــاس●ایــن●اســت●کــه●طــراح●بــه●شــدت●وابســته●بــه●عناصــر●روایــی●داســتان●در●لبــاس●قــرار●

ــن●را●از●لحــاظ● ــد●ســلیقه●مخاطبی ــوارد●نتوان ــل●شــاید●در●برخــی●م ــن●دلی ــه●همی ــرد●ب می●گی

ــق● ــا●بررســی●عالی ــد●ب ــردان●می●توانن ــاز●نویســنده●و●طــراح●و●کارگ ــا●ب ــد●ام ــن●کن بصــری●تأمی

ــرح● ــی●مط ــاس●پرســش●های●متنوع ــند.●درخصــوص●لب ــدی●برس ــک●جمع●بن ــه●ی ــان●ب مخاطب
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ــاس● ــه●می●شــود.●در●بحــث●لب ــی●پرداخت ــه●طــور●اجمال ــی●ب ــه●ســه●پرســش●اصل ــه●ب شــد●ک

بومــی●و●لبــاس●عــادی،●از●دو●شــکل●طراحــی●شــده●کــه●یکــی●انســان●را●در●حالتــی●ایســتاده●بــا●

پوشــش●امــروزی●و●دیگــری●بــا●پوشــش●محلــی●و●بومــی●نشــان●می●دهــد،●کــودکان●ایرانــی●بــا●

50/3●در●صــد،●شــخصیت●را●بــا●پوشــش●محلــی●و●بومــی●انتخــاب●کرده●انــد.●ایــن●ناشــی●از●

ــه●لباس●هــای●بومــی●اســت. عــدم●توجــه●بســیاری●از●هنرمنــدان●ب

جدول●شمارۀ●15:●طراحی●لباس●بومی●و●ساده

درصدفراوانیشکل
68549/2لباس ساده

70150/3لباس محلی

70/5بی پاسخ

1393100جمع

تصویر●شمارۀ●15:●طراحی●لباس●بومی●و●ساده

منبع●:●نگارنده

از●میــان●ســه●شــکل●اصلــی●پوشــش●خانم●هــا●در●رونــد●طراحــی●انیمیشــن●ســازی●مرســوم●

دنیــا●نیــز●کــه●بــه●صــورت●شــلوار،●دامــن●و●پیراهــن●بــود،●کــودکان●مزبــور●بــا●53/6●درصــد●

پوشــیدن●دامــن●را●بــه●انــواع●دیگــر●پوشــش●بــرای●خانم●هــا●ترجیــح●داده●انــد.

جدول●شمارۀ●16:●طراحی●لباس●خانم●ها

درصدفراوانیشکل
27019/4لباس بلند

74653/6دامن

36526/2شلوار
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120/8بی پاسخ

1393100جمع

تصویر●شمارۀ●16:●طراحی●لباس●خانم●ها

منبع●:●نگارنده

یکــی●از●مســائل●مهمــی●کــه●در●بحــث●پوشــش●مــورد●پرســش●های●متعــدد●دانش●آمــوزان●

قــرار●گرفــت،●مقولــه●حجــاب●بــود.●در●بیــن●پرســش●های●مــورد●نظــر،●عمومــًا●دانش●آمــوزان●

ــوزان● ــد●و●دانش●آم ــا●بودن ــرای●خانم●ه ــه●پوشــش●ب ــل●ب ــالف،●متمای ــا●درصــدی●اخت پســر●ب

دختــر●نیــز●بــه●دو●دســتۀ●موافــق●و●مخالــف●بــا●درصدهــای●نزدیــک●بــه●یکدیگــر●در●طراحــی●

شــخصیت●تقســیم●شــدند.●در●ایــن●میــان،●دختــران●بــا●54/2●درصــد●بــه●شــکل●دختــر●بــدون●

روســری●تمایــل●نشــان●داده●و●پســران●بــه●53/5●درصــد●گزینــه●)الــف(●یعنــی●بــا●حجــاب●را●

ــد. ــاب●کرده●ان انتخ

جدول●شمارۀ●17:●حجاب●در●طراحی●شخصیت

دخترپسرشکل
53/554/2باحجاب

46/550/4بی حجاب

100100درصد

6921382فراوانی
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تصویر●شمارۀ●17:●حجاب●در●طراحی●شخصیت

منبع●:●نگارنده

طراحی چهره

ــت.● ــنی●اس ــر●انیمیش ــخصیت●ه ــی●ش ــی●طراح ــر●اصل ــی●از●عناص ــورت●یک ــی●ص طراح

ــث● ــتان●باع ــود●در●داس ــزی●موج ــاس●فانت ــر●اس ــن●ب ــده●در●انیمیش ــی●ش ــای●طراح چهره●ه

جذابیــت●بیشــتر●مخاطــب●شــده●و●اصــل●روان●شناســی●ارتبــاط●مخاطــب●بــر●اســاس●چشــم●

و●عناصــر●درون●چهــره●مطــرح●می●شــود.●)خطایــی،1386:8(●در●بحــث●چهــره،●جزئیــات●

ــد●دارای● ــخصیت●می●توانن ــره●ش ــود●در●چه ــر●موج ــدام●از●عناص ــود●دارد●و●هرک ــادی●وج زی

ــی● ــد.●در●ط ــخت●می●کن ــیار●س ــراح●را●بس ــه●کار●ط ــند●ک ــود●باش ــه●خ ــتری●ب ــات●بیش متعلق

پرســش●های●مطــرح●شــده،●مطالــب●زیــادی●در●خصــوص●ایــن●جزئیــات●اشــاره●شــد●کــه●بــه●

طــور●خالصــه●بــه●برخــی●از●آنهــا●اشــاره●شــده●و●برخــی●دیگــر●بــا●جــدول●بــه●طــور●دقیق●تــر،●

شــرح●داده●می●شــوند.

در●میــان●طراحــی●چانــه●از●نظــر●مخاطبــان،●چانــه●پهــن●مــورد●عالقــه●بیشــتر●آنهــا●نســبت●

ــد● ــه●ســرهای●تنومن ــان●ب ــز،●مخاطب ــه●نی ــن●اشــکال●جمجم ــود.●از●بی ــر●ب ــای●دیگ ــه●چانه●ه ب

ــمت● ــه●س ــه●ب ــز●هرچ ــی●نی ــکل●های●بین ــد.●ش ــان●دادن ــتری●نش ــل●بیش ــیده●تر●تمای و●کش

ــه● ــرا●ک ــد●چ ــان●از●توجــه●بیشــتری●برخــوردار●بودن ــرای●مخاطب ــد●ب ــر●بودن ــت●نزدیک●ت واقعی

ــد.●در●بیــن●اشــکال● ــی●خــود●می●کردن ــا●شــخصیت●و●بین شــاید●احســاس●نزدیکــی●بیشــتر●ب

چشــم●نیــز●درصــد●باالیــی●از●مخاطبــان،●چشــم●های●درشــت●شــبیه●بــه●چشــم●های●ایرانــی●را●

ــد. ــک●را●انتخــاب●کردن ــب،●لب●هــای●باری ــرای●ل مدنظــر●داشــته●و●ب
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تصویر●شمارۀ●18:●چشم●و●لب●برگزیده●به●نظر●مخاطبان

منبع●:●نگارنده

یکــی●از●نــکات●قابل●توجــه●در●طراحــی●شــخصیت●از●نظــر●کــودکان●ایرانــی،●بحــث●ریــش●

و●ســبیل●در●شــخصیت●های●مــرد●ایرانــی●بــود.●درصــدی●کــه●بســیار●نزدیــک●بــه●هــم●از●نظــر●

مخاطبــان●پیــش●می●رفــت●و●خالصــه●آن●بدیــن●شــرح●اســت●کــه●مخاطبــان●عالقــۀ●بیشــتری●

ــاد●راضــی●نیســتند.● ــا●از●داشــتن●ریــش●زی ــد،●ام ــه●وجــود●ســبیل●در●صــورت●مــردان●دارن ب

براســاس●آمــار،48/5●درصــد●عالقه●منــد●بــه●انتخــاب●شــخصیت●بــا●ســبیل●بوده●انــد●و●آمــار●

ــواع● ــن●ان ــود.●در●بی ــک●ب ــا●46/6●در●صــد●بســیار●نزدی ــز●ب ــه●ســبیل●نی ــدی●ب عــدم●عالقه●من

ســبیل●نیــز●ســه●طــرح●کلــی●بــرای●مخاطبــان●در●نظــر●گرفتــه●شــد●کــه●از●بیــن●آنهــا،●شــکل●

الــف●بــا●62/1●درصــد●بــا●ظاهــری●فانتــزی●و●تزیینــی●مــورد●توجــه●مخاطبــان●بــود.

تصویر●شمارۀ●19:●انتخاب●سبیل●برگزیده

منبع●:●نگارنده

در●آمــار●ریش●هــا●نیــز،●52/8●در●صــد●از●کــودکان،●شــخصیت●بــا●ریــش●و●43/4●در●صــد●

شــخصیت●بــی●ریــش●را●برگزیدنــد.●از●ســری●اشــکال●داده●شــده،●کــودکان●شــکل●ریش●هــا●در●

گــروه●)الــف(●را●بــا●37/4●در●صــد●بــر●بقیــه●اشــکال●ترجیــح●داده●انــد،●اشــکالی●کــه●کوتاه●تــر●

ــد. ــر●بودن و●تزیینی●ت
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تصویر●شمارۀ●20:●انتخاب●ریش●برگزیده

منبع●:●نگارنده

در●کنــار●ایــن●مــوارد،●یکــی●از●شــاخص●های●مهــم●چهره●هــای●ایرانــی●در●گذشــته،●ابروهــای●

کمانــی●بــه●هــم●پیوســته●اســت.●در●تصویرســازی●های●کهــن●ایرانــی،●عنصــر●ابــروان●بــه●هــم●

پیوســته●قصــد●دارد،●ایرانــی●بــودن●شــخصیت●را●مؤکــد●ســازد،●امــا●در●عصــر●حاضــر●کــودکان●

ــد.● ــروزی●ندارن ــرایط●ام ــه●ش ــه●ب ــا●توج ــته●ب ــای●پیوس ــتن●ابروه ــه●داش ــی●ب ــی●تمایل ایران

براین●اســاس،●هــم●در●طراحــی●زن●و●هــم●در●طراحــی●چهــرۀ●مــرد،●باالتریــن●درصــد●را●ابروهــای●

غیرپیوســته●بــه●دســت●آوردنــد.

جدول●شمارۀ●18:●ابروهای●پیوسته●و●غیرپیوسته●در●طراحی●چهره

درصدفراوانیشکل

123588/7ابروی ناپیوسته

1443/10ابروی پیوسته

141بی پاسخ

1393100جمع

تصویر●شمارۀ●21:●●طراحی●ابرو●در●چهره●شخصیت

منبع●:●نگارنده
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درخصــوص●رنگ●بنــدی●عناصــر●چهــره●بــه●خصــوص●موهــا●و●چشــم●ها●نیــز●عناصــر●

رنگــی●بــه●شــدت●موردپســند●مخاطبــان●تــا●عناصــر●ســیاه●و●ســفید●بودنــد.●رنگ●هــای●آبــی●

ــودکان●در●طراحــی● ــر●ک ــا●از●نظ ــی●از●موردپســندترین●رنگ●ه ــو●یک ــرای●م ــرای●چشــم●و●زرد●ب ب

بودنــد. شــخصیت●ها●

طراحی شخصیت نسبت به کادر

در●کنــار●مباحــث●اصلــی●طراحــی●شــخصیت،●ترکیب●بنــدی●شــخصیت●بــا●فضــا●نیــز●نقــش●

ــک● ــی●ی ــه●تنهای ــن●مســئله●خــودش●ب ــد.●ای ــا●مخاطــب●ایجــاد●می●کن ــاط●ب مهمــی●را●در●ارتب

مقولــه●بســیار●مهــم●اســت●و●پرســش●های●زیــادی●را●ایجــاد●می●کنــد●امــا●بــه●دلیــل●اهمیــت●

ایــن●اتفــاق●و●موجزگویــی●در●پژوهــش،●تنهــا●بــه●بخش●هایــی●از●آن●اشــاره●می●شــود.●اصــوالً●

طراحــی●شــخصیت●و●کارگردانــی●انیمیشــن●بــر●پایــه●حرکــت●اســت؛●بــر●همیــن●اســاس،●یکــی●

ــه● ــبت●ب ــت●نس ــال●حرک ــخصیت●در●ح ــی●ش ــن●ها،●طراح ــان●از●انیمیش ــارات●مخاطب از●انتظ

شــخصیت●در●حــال●ســکون●اســت.●حرکــت●باعــث●می●شــود●کــه●ذهــن●بیننــده●نیــز●بــه●اثــر●

جــذب●و●معطــوف●شــده●و●انیمیشــن●تلویزیونــی●را●دنبــال●کنــد.

در●بحــث●کادربنــدی●و●قرارگیــری●ســوژه●)شــخصیت●اصلــی(●در●نمــا،●مخاطبیــن●کــودک،●

ــاال● ــه●قــرار●گرفتــن●ســوژه●در●طــرف●راســت،●چــپ،●ب قــرار●گرفتــن●ســوژه●در●وســط●کادر●را●ب

ــن●ســوژه● ــرار●گرفت ــه●ق ــا●77/6●در●صــد●ب ــودکان●ب ــن●ک ــد،●ای ــح●داده●ان ــن●کادر●ترجی و●پایی

ــرار● ــراوان،●کــودکان●پرســش●شــونده●ق ــی●ف ــا●تفاوت ــد.●ب ــر●بوده●ان در●وســط●کادر●عالقه●مندت

گرفتــن●ســوژه●در●بــاالی●کادر●را●بــا●8/3●درصــد●به●عنــوان●اولویــت●دوم●پســندیده●اند.●

ــز● ــا●شــخصیت●را●معمــوالً●در●مرک ــد●ت ــالش●می●کنن ــز●طراحــان●ت ــدی●نی ــب●بن در●اصــول●ترکی

قــرار●داده●تــا●عــالوه●بــر●برقــراری●تعــادل،●تمرکــز●را●بــه●ســمت●ســوژه●خــود●هدایــت●کننــد●

ــان،●1397(. )هوفم
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جدول●شمارۀ●19:●●قرارگیری●سوژه●در●کادر

درصد فراوانی موقعیت

5 70 قرارگیری●در●سمت●راست

3/7 51 قرارگیری●در●سمت●چپ

8/3 116 قرارگیری●در●باال

5 70 قرارگیری●در●پایین

77/6 1081 قرارگیری●در●وسط

0/4 5 بی●پاسخ

100 1393 جمع

تصویر●شمارۀ●22:●●قرارگیری●سوژه●در●کادر

منبع●:●نگارنده

وجــود●فضــای●شــهری●یــا●روســتایی●بــه●عنــوان●زمینــه●و●میــزان●همراهــی●و●عالقه●منــدی●

ــی● ــه●آن●در●بازنمای ــگاه●ب ــی●ن ــه●چگونگ ــت●ک ــواردی●اس ــز●از●م ــه●آن●نی ــبت●ب ــودکان●نس ک

شــخصیت●و●پیشــبرد●روایــت●و●قصــه●تأثیرگــذار●خواهــد●بــود.●ایــران●بــا●توجــه●بــه●پهنــاوری●

خــود●از●نظــر●وســعت●و●تعــدد●فرهنــگ●یکــی●از●ســخت●ترین●کارهــا●را●در●طراحــی●شــخصیت●

برعهــده●دارد●و●هنرمنــدان●بایــد●بــه●ایــن●تعــدد●فرهنگــی●توجــه●بیشــتری●کننــد.●بــر●اســاس●

ــزان● ــه●می ــف(●ب ــر●)ال ــاب●تصوی ــدرن،●انتخ ــی●و●م ــا●فضــای●بوم ــر●ب ــن●دو●تصوی ــار●در●بی آم

ــان●را●بــه●فضــای●بومــی●و●تصاویــر● 61/1●درصــد،●توســط●کــودکان●دبســتانی،●عالقه●منــدی●آن

نقاشــی●شــده●بــه●جــای●تصاویــر●واقعــی●و●عکاســی●شــده●مــدرن●نشــان●می●دهــد.●بــر●همیــن●

اســاس●طراحــان●می●تواننــد●بــا●عناصــر●فانتــزی●و●برگرفتــه●از●هنــر●بومــی،●بــه●طراحــی●زمینــه●

متناســب●بــا●شــخصیت●رســیده●تــا●موردتوجــه●بیشــتری●نســبت●بــه●مخاطبــان●قــرار●بگیرنــد.
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جدول●شمارۀ●20:●پیش●زمینه●در●طراحی●شخصیت

درصد فراوانی تصویر

61/1 851 فضای بومی

38/3 534 فضای شهری

0/6 8 بی پاسخ

100 1393 جمع

تصویر●شمارۀ●23:●پیش●زمینه●در●طراحی●شخصیت

منبع●:●نگارنده

نتیجه گیری

انیمیشــن●های●تلویزیونــی●صداوســیما●نقــش●بســیار●مهمــی●را●در●ذهــن●مخاطبــان●برجای●

می●گذارنــد●و●بــرای●توجــه●و●عالقــه●مخاطبــان●بــه●ایــن●ژانــر●در●رقابــت●نفس●گیــر●رســانه●ای●

بیــن●شــبکه●های●مختلــف،●هنرمنــدان●ایرانــی●کار●بســیار●ســختی●را●در●پیــش●دارنــد.●کــودکان●

ــف● ــانه●های●مختل ــی●و●رس ــبکه●تلویزیون ــا●ش ــش●صده ــا●پی ــر●ب ــر●حاض ــان●در●عص و●نوجوان

روبــرو●هســتند●و●بــه●دنبــال●عالئــق●خــود●در●برنامه●هــای●انیمیشــنی●هســتند.●اگــر●هنرمنــد●

انیمیشــن●تلویزیونــی●نتوانــد●مخاطــب●خــودش●را●شناســایی●کنــد؛●بــه●طــور●یقیــن●در●رونــد●

خلــق●اثــرش●دچــار●مشــکل●می●شــود.●ترکیــب●عناصــر●بصــری●حاصلــه●ایــن●پژوهــش●کــه●بــر●

اســاس●عالقه●منــدی●کــودکان●برحســب●آمــار●بدســت●آمــده،●می●توانــد●در●جهــت●دادن●بــه●

ــی● ــر●شــخصیت،●براســاس●توصیفــات●روان ــه●تصوی ــر،●و●توجــه●ناظــر●را●ب ــده●مؤث ــگاه●بینن ن

ــدی●کــودکان● ــا●عالقه●من ــق●ب ــد،●مســلمًا●اگــر●عناصــر●بصــری●مــورد●اســتفاده●منطب ــب●کن جل

ایرانــی●باشــد،●طراحــی●شــخصیت●مربوطــه●می●توانــد●بهتــر●و●مناســب●تر●در●خدمــت●روایــت●



92

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

شاخص های طراحی بصری شخصیت در انیمیشن های تلویزیونی از دید مخاطبین کودک

ــو● ــه●نح ــب●ب ــر●مخاط ــب●نظ ــرای●جل ــای●الزم●را●ب ــق،●زمینه●ه ــن●طری ــد.●ای ــل●کن ــم●عم فیل

ــود● ــه●اوج●خ ــا●شــخصیت●را●ب ــب●ب ــداری●مخاط ــذات●پن ــد●و●هم ــم●می●نمای ــر●فراه واقعی●ت

رســانده●و●انیمیشــن●تلویزیونــی●ایرانــی●در●ایــن●نبــرد●پیــروز●میــدان●خواهــد●بــود.

ــان● ــور●نش ــر●کش ــی●در●سراس ــودک●ایران ــزار●ک ــش●از●ه ــار●بی ــکل●گرفته●از●آم ــج●ش نتای

ــا●توجــه●بــه●شــرایط●محیطــی●خــود●در●کشــور،●رنــگ●آبــی● می●دهــد●کــه●کــودکان●ایرانــی،●ب

ــد●و●در● ــح●می●دهن ــرم●ترجی ــای●گ ــان●رنگ●ه ــگ●زرد●را●در●می ــرد●و●رن ــای●س ــان●رنگ●ه را●در●می

ــان●از● ــد.●آن ــرد●دارن ــای●س ــه●رنگ●ه ــرم●نســبت●ب ــای●گ ــه●رنگ●ه ــدی●بیشــتری●ب کل●عالقه●من

میــان●رنگ●هــای●ســیاه●و●ســفید●بــه●رنگ●هــای●خاکســتری●عالقه●مندتــر●هســتند●و●رنگ●هــای●

ــد● ــا●بک●گران ــه●ی ــد.●زمین ــح●می●دهن ــر●ترجی ــگ●در●کادر●تصوی ــک●رن ــود●ی ــه●وج ــوع●را●ب متن

ســنتی●نســبت●بــه●یــک●فضــای●مــدرن●عکــس●وار،●نقــش●مهمــی●در●ذهنیــت●کــودکان●ایرانــی●

دارد●و●باعــث●بومی●ســازی●و●عالقــه●و●توجــه●ایــن●قشــر●بــه●برنامــه●تلویزیونــی●خواهــد●شــد.

هنرمنــد●طراحــی●شــخصیت●در●انیمیشــن●خــود●می●توانــد●براســاس●عالیــق●در●نظــر●گرفته●

ــت● ــرم●و●خالقی ــا●همراهــی●ف ــی،●شــخصیت●های●متنوعــی●را●ب ــودکان●ایران شــده●از●ســوی●ک

براین●اســاس●طراحــی●شــخصیت●به●صــورت●شــخصیت●های● کنــد.● و●داســتان●طراحــی●

پروتاگونیســت1●یــا●آنتاگونیســت2،●بــا●اســتفاده●و●کاربــرد●انــواع●خطــوط●در●اشــکال●متنــوع●

ــا●اســتفاده●از● ــد●ب ــر●اســاس●یافته●هــای●ایــن●پژوهــش●می●توان صــورت●می●گیــرد.●طراحــی●ب

شــکل●دایــره،●خطــوط●منحنــی،●نــازک،●منظــم،●مســتقیم●و●راســت●و●در●شــکلی●همگرا،●اشــکال●

پرداخــت●شــده●از●لحــاظ●حجــم●و●ســایه●روشــن،●اشــکال●غیــر●رئــال،●پوشــش●بــا●لباس●هــای●

ــن● ــح●پیراه ــن●ترجی ــه●شــهری●و●همچنی ــی●ب ــی●و●بوم ــای●محل ــح●لباس●ه ــوش،●و●ترجی منق

بــا●شــلوار●و●دامــن،●شــخصیتی●بــا●توجــه●بــه●عالقــۀ●کــودک●ایرانــی●خلــق●کنــد.●توجــه●بــه●

چگونگــی●شــکل●صــورت●و●اجــزاء●آن●از●مــوارد●دیگــر●مطــرح●در●طراحــی●شــخصیت●اســت.●در●

ایــن●رابطــه●کــودکان●ایرانــی●بــه●ابروهــای●ناپیوســته،●انــدازه●بینــی●نرمــال،●چانــه●برجســته،●

داشــتن●ســبیل،●لب●هــای●کوچــک●و●ظریــف،●موهــا●و●چشــم●های●رنگــی●در●طراحــی●شــخصیت●

عالقــه●بیشــتری●نشــان●داده●انــد.●میزانســن●طراحی●هــا●نیــز●در●ادامــه●رونــد●انیمیشــنی●بــر●

ــذت●زیــادی●نمی●برنــد. ــان●از●عناصــر●ســاکن●ل اســاس●حرکــت●تنظیــم●می●شــود●و●مخاطب

1. Protagonist

2. Antagonist
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ــا● ــد●ب ــی●بای ــن●های●تلویزیون ــد●انیمیش ــه●تولی ــی●در●زمین ــی●ایران ــدان●و●مدیران هنرمن

مخاطــب●بیشــتر●عجیــن●شــده●تــا●بتواننــد●گــوی●رقابــت●را●از●ســایرین●گرفتــه●و●کــودکان●و●

نوجوانــان●را●بــه●پــای●تلویزیــون●بــا●برنامه●هایشــان●بنشــانند.●قــدم●اول●ایــن●موفقیــت●درک●

ــز●تــالش● ــری●در●روایــت●و●شــخصیت●اســت.●ایــن●پژوهــش●نی عناصــر●مــورد●عالقــه●تصوی

ــن● ــوب●در●انیمیش ــخصیت●محب ــک●ش ــودک●را●از●ی ــن●ک ــری●مخاطبی ــا●درک●بص ــت●ت داش

ــری●دســت● ــا●دیــد●متفاوت●ت ــر●ب ــدان●و●خالقــان●ایــن●ژان ــا●هنرمن ــد●ت ــان●کن ــی●نمای تلویزیون

ــا●وجــود●شــناخت●مخاطــب،● ــرای●تحت●تأثیــر●زده●و●موفــق●شــوند.●ب ــه●خلــق●شــخصیت●ب ب

هنرمنــدان،●دیگــر●بــه●ســراغ●تقلیــد●از●آثــار●غربــی●بــا●فرهنــگ●غیرایرانــی●نرفتــه●و●تمرکــز●خــود●

را●بــر●روی●ســلیقه●و●عالقــۀ●مخاطبــان●خــود●در●سراســر●ایــران●می●گذارنــد؛●ایــن●امــر،●هــر●ســاله●

نیازمنــد●بررســی●و●تفحــص●بیشــتر●درخصــوص●مخاطــب●اســت●تــا●در●هــر●دوره،●شــاهد●ارائــۀ●

آثــار●و●تولیداتــی●موفــق●در●زمینــۀ●انیمیشــن●تلویزیونــی●باشــیم؛●آثــاری●کــه●بــه●مخاطب●ارج●

ــار●انتقــال●مفاهیــم●موردنظــر،●بــه●ســلیقۀ●او●احتــرام●می●گذارنــد.● نهــاده●و●در●کن

فهرست منابع

اگــری،●الجــوس●)1392(.●فــن نمایشنامه نویســی،●)مترجــم:●مهــدی●فــروغ(،●تهــران:●
انتشــارات●نــگاه.

ایتــن،●یوهانــس●)1393(.●رنــگ ایتــن،●)مترجــم:●عربعلــی●شــروه(،●چــاپ●یازدهــم،●
تهــران:●انتشــارات●یســاولی.

بریــس،●گــوت●)1385(.●همذات●پنــداری●و●احساســات●در●ســینمای●روایــی،●)مترجــم:●
بابــک●تبرایــی(،●نشــریۀ فارابی،●شــمارۀ●61،●صــص●48-31.

ــا●عناصــر●شــخصیت●پردازی●در● خطایــی،●سوســن●)1386(.●نمــای●نزدیــک:●آشــنایی●ب
ســینمای●انیمیشــن:●طراحــی●شــخصیت●در●انیمیشــن،●نشــریۀ نقــد ســینما،●شــمارۀ●

51،●صــص●9-8.

ــادی ســواد بصــری،●)مترجــم:●مســعود●ســپهر(،● داندیــس،●ا.●دونیــس●)1398(.●مب
تهــران:●انتشــارات●ســروش.

ــاد●گشــایش(،● ــدی در نقاشــی،●)مترجــم:●فره ــری●)1382(.●ترکیب بن ــور،●هن رانکین●پ
تهــران:●انتشــارات●لوتــس.



94

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

شاخص های طراحی بصری شخصیت در انیمیشن های تلویزیونی از دید مخاطبین کودک

ســپهر،●احســان●)1390(.●اصــول طراحــی شــخصیت،●تهــران:●انتشــارات●فرهنگســرای●
میــر●دشــتی.

و  اتکینســون  روانشناســی  زمینــۀ  ●.)1396( دیگــران● و● باربابــارا؛● فردریکســون،●
هیلــگارد،●)مترجــم:●محمــود●ســاعتچی●و●دیگــران(،●تهــران:●انتشــارات●گــپ.

کالینگفــورد،●ســدریک●)1380(.●کــودکان و تلویزیــون،●)مترجــم:●وازگــن●سرکیســیان(،●
تهــران:●مرکــز●تحقیقــات،●مطالعــات●و●ســنجش●برنامــه●ای●صــدا●و●ســیما.

ــران:● ــی●زاده(،●ته ــدا●اب ــا،●)مترجــم:●وی لوشــر،●ماکــس●)1395(.●روان شناســی رنگ ه
انتشــارات●درســا.●

ــرت● ــم:●نص ــون،●)مترج ــودک و تلویزی ــاری●)1380(.●ک ــر،●ب ــل؛●و●گونت ــر،●جی ــک●آل م
ــروش. ــارات●س ــران:●انتش ــی(،●ته فت

منصــور،●محمــد؛●دادســتان،●پریــرخ●)1391(.●دیــدگاه پیــاژه در گســترۀ تحــول 
روانــی: مراحــل فرایندهــای شــناختی، آزمون هــای تشــخیص عملیاتــی از کودکــی تــا 

ــت. ــران:●انتشــارات●بعث بزرگســالی،●ته

میرصادقی،●جمال●)1388(.●عناصر داستان،●تهران:●انتشارات●سخن.

ــی  ــون در زندگ ــن●)1377(.●تلویزی ــر،●ادوی ــی●پارک ــک؛●و●ب ــل،●ج ــرام؛●الی ــر،●ش ویلب
کــودکان،●)مترجــم:●محمــود●حقیقــت●کاشــانی(،●تهــران،●مرکــز●تحقیقــات●و●مطالعــات●

و●ســنجش●برنامــه●ای●صداوســیما.

هوفمــن،●آرمیــن●)1397(.●مبانــی هنرهــای تجســمی،●)مترجــم:●مهرنــوش●ارشــدی(،●
تهــران:●انتشــارات●آبــان.

Hoffman,●Michael●)1966(.●Essentials●of●the●theory●of●fiction.●Patrick●
D.●Murphy●)2●ed(.●Duke●university●press.

Thomas,● Frank● &● Johnston● ,● Ollie● )1995(● Disney● Animation:● The●
Illusion● of● Life,● Disney● Editions;● Illustrated● edition

Wright,● J.C.,● Huston,● S.C.,● Ross,● R.P.,● Calvert,● S.L.,● Rollandeli,● D.,●
Weeks,●L.●A.●Raessi,●P.,●&●Potts,●R.●)1984(.●Pace●and●continuity●of●
television●programs:●Effects●on●children’s●attention●and●compre-
hension.● Developmental● Psychology,● 20.


