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 چکیده مقاله:

 و سانت   هااي   بازي امروزه.  است بوده نوجوانان و کودکان همنشين و همزاد و داشته وجود تاريخ ي هميشه در و همواره بازي

بازي هاي کاارت  يیا  از    .است گرفته مخرب اي رايانه هاي بازي را آنها جاي و شده سپرده فراموش  دست به قاااااديم آموزش 

ار ضامن  اين ابزارهاي سنت  است که م  تواند با به کارگيري متدهاي جديد، جهت آموزش مورد استفاده قرار گيرد. لذا ايان نوشات  

 باازي  کاار   گرافيک هاي طراح  ، پاسخ  به اين پرسش است که ارزشکارتينمعرف  و بيان فرايند توليد محصول نوآورانه، با نام 

چه شاخصه هاي  م  باشد. هدف از اين تحقيق ارائه راهیارهاي گرافيی  مناسب براي توليد اين نوع کار  ها داراي  آموزش ، هاي

با در نظر گرفتن مبان  گرافيک و استاندارد سازي اين موضوع با توجه به گستردگ  جايگاه و محبوبيت آن در بين جامعاه مخاطاب   

 است. 

تحليل  صور  گرفتاه اسات. جماو آوري اطت اا  کتابخاناه اي و       -روش توصيف کاربردي بوده و با  هدف نظر اين پژوهش از

 ميدان  م  باشد.  

باه کاارگيري رنا      گرافيک و مواد بسته بندي اهميت دارد.جديد و ختقانه شیل ظاهري، طراح  به طور کل  م  توان گفت 

سازمان ، مفيد خواهد بود. قطو مناساب باراي کاار      هاي گرم، شاد، سرزنده و شفاف و براق، به همراه لوگوتايپ مناسب در هويت

 .است يووي با پوشش گتسه گرم  250 مصرف  مقواي متر و مواد آن،  سانت  7/5×9ها، 
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Abstract :        

Game has always existed since the very dawn of human history and been a close fellow of the 

children and youngsters. Today traditional games have been forgotten and replaced with the 

destructive video games. Card games are among the traditional games that can be used for 

educational purposes. This essay seeks to present a new card game called CARTIN and use it to 

provide an answer to the question that what are the key characteristics of the graphic values of 

card games. This research tries to offer new graphical methods for the betterment and 

development of new card games that can majorly contribute to the educational process. This 

study is practical in terms of its goal and uses descriptive-analytic methods. The data for this 

research have been collected via field and library researches. Generally speaking, the outward 

appearance, graphic design and the packing materials are of great significance. Using hot, happy 

and shiny colors along with an appropriate logotype will be useful in organizational identity. The 

proper size for cards is 5/7 × 9 cm and the material is cardboard of 250 gr with a glassy cover.  
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 مقدمه -1

موجاود در  باه  لات چاارچوب هااي      امروزه غه ي هميشگ  والدين ، پر کردن اوقا  فراغت کودکان و نوجوانان بوده است.ددغ

آن با وجود محسانا   رجوع به بازي هاي رايانه اي به  نوان تفريح بيشتر ديده م  شود. اين در حال  است که  ،زندگ  شهرنشين 

ا تياد به اين ابزارها فناورانه، کاهش تحرک فيزيی ، انزواي اجتما   و محدود کاردن فرصات هااي کنیااش و     مصائب  مانند با ، ها

هبود شرايط، به کارگيرِي بازي هااي سانت ، باه  للا  مانناد  ادم نيااز باه         در اين ميان جهت بتفحص در محيط مواجه هستيم. 

ما  تاوان    راستا اين در ابزارهاي پرهزينه، ايجاد مقدما  در آشناي  با قوانين  الم واقو و ايجاد تعامت  اجتما   توصيه م  گردد.

 بااوده  ج و ب سان   گااااروه  وياژه  به جااااامعه مختلف اقشار ي  تقه و توجه مورد باز دير از کارت  اشاره نمود که هاي ه بازيب

 نوع آموزش  آن، کاربردهاي فراوان  دارد.  .است

 در است ممین که ا داد م  باشد و لغا  همچون اطت ا  حاوي هاي کار  از اي کار  بازي هاي آموزش ، شامل مجمو ه

 هر و ها فرمول ، رويدادها ، تاريخ ، واژگان توان م  آموزش  هاي بازي کار  روي بر.  شود نوشته کار  طرف دو يا طرف يک

 تمرينا  در گسترده طور به آموزش  هاي بازي کار  ، نوشت ، گرفت ياد و کرد بازي پاسخ و پرسش با را آن بتوان که چيزي

 کار  در گزينه مهمترين. گيرند م  قرار استفاده مورد زمان  فاصله با تیرار روش با سپاري ياد به در کمک منظور به يادگيري

 پژوهش تعدادي ، دسترس در موجود منابو به توجه با .باشد م  بازي نهاد در مستتر آموزش با همراه بازي جذابيت آموزش  بازي

 هاي ارزش با ارتباط در جامع  ينامه پايان يا تحقيق هيچ ول  ، گرفته صور  گرافيک و آموزش ، بازي اسباب ، بازي محدوده در

 .است نگرفته صور  آموزش  هاي بازي کار  در گرافيک طراح 



 خود مخاطب براي که نمايد خلق را ماندگار اثري تواند آموزش ، م  هاي بازي کار  طراح  در گرافيک هاي ارزش از استفاده

 شدن تر جذاب در گرافيک طراح    ازهاي ارزشنمايد. اينیه چه  متمايز ها بازي ساير از را آن بصري لحاظ از و داشته جذابيت

 بازي کار  آفرين  باز شاهد امروزه مورد پرسش م  باشد.همواره در طراح  و توليد اين آثار موثر است،  آموزش  هاي بازي کار 

 طراح  و موضوع جذابيت  دم دليل به مخاطب و باشد م  کيفيت ب  کارهاي آن حاصل که هستيم متخصص غير افراد دست به

 ي مقوله اياااان رفتن بين از و کننده توليد ورشیستگ  با ث نهايت در و کند نم  استقبال ها بازي کار  نوع اين از گرافيک،

مناسب براي توليد اين نوع کار  ها با در نظر گرفتن ارائه راهیارهاي گرافيی   هدف از اين نوشتار .شود م  آمااوزش  جذاب

ت آن در بين جامعه مخاطب، به طراحان موضوع با توجه به گستردگ  جايگاه و محبوبيمبان  گرافيک و استاندارد سازي اين 

ايجاد تحول در صنعت بازي و نيز گسترش کارآفرين  با  ضرور  آن م  باشد.گرافيک، مدرسان، دانشجويان، کارآفرينان و ناشران، 

ن  نظري به مفهوم بازي و کار  هاي بازي اشاره م  شود. لذا در اين راستا ابتدا در مبا  توليد ابزارهاي آموزش  و سرگرم  است.

طراح  کار  بازي ارائه م  در ادامه پس از بيان روش تحقيق و ضمن ارائه ايرادا  محصوال  موجود در بازار ايران، ويژگ  هاي 

 گردد. در انتها به  نوان نمونه موردي، محصوال  برند کارتين معرف  م  شود.

 

 مبانی نظری -2
شاطرن    ، قمار انواع ورزش، هاي بازي چون هم مفاهيم  ي گيرنده بر در ، شود م  استفاده مردم  امه ميان در که بازي کلمه

 نتيجه اما  کند، م  تتش برد براي طرف دو از يک هر و دارند حضور(  طرف دو)  نفر دو  اميانه هاي بازي در.  است بندي و شرط

 رواباط ) تعاامتت    از اسات   باار   شاود  ما   اطتق بازي آن به ها بازي ي نظريه در آنچه. باشد تساوي يا باخت برد، است ممین

 تاثثير  چنين آن در که محيط  »باشد.  داشته وجود متقابل ارتباط و وابستگ (  بيشتر يا)  طرف دو تصميم بين آن در که( متقابل

 محايط  در گياران  تصاميم  از ياک  هار . گويناد  ما   اساتراتژيک  محايط  را دارد وجاااااود  افاراد  تصميما  ميان متقابل واکنش و

 نيز استراتژي. دارند نقش استراتژي و مهار  ، شانس ، مختلف هاي نسبت با هربازي در. شوند م  ناميده «بازيین » نيز استراتژيک

که مواردي مانند  دارد ويژگ  پن  بازي (2 :1395،  بدل . ) است بازي يک در کردن بازي خوب براي مغزي و ذهن  مهار  نو  

 فعاال  طاور  به بازيینان ي را شامل م  شود. همچنينگريز واقعيت ، بودن بخش لذ  ،انتخاب آزادانه ،برانگيخته شدن از درون فرد

 (15 :1393، هيوز. )دارند شرکت آن در

 ي شايوه  اسات،  کتما   شاان  معماول  ارتبااط   ي شيوه که ، بزرگساالن ختف بر بازي براي کودکان اهميت زيادي دارد، زيرا

 تخليه را خود انرژي نوجوانان و کودکان ، بازي هنگام (7 :1394،هيوز) است. فعاليت و بازي نوجوان و کودک براي ارتباط  معمول

 تمااس  آنهاا . نشاانند  ما   فارو  را هاا  وناکام  يابند، م  دست مشیل هاي هدف به شوند، م  آماده زندگ  وظايف براي ، کنند م 

 گاروه  ايان  باه  کردن بازي. بيايند کنار ديگران با گيرند م  ياد و ، کنند م  تخليه را رقابت به نيازهايشان کنند، م  برقرار فيزيی 

 کودکاان . دهناد  گسترش را مهارتهايشان و بياموزند، را خود فرهن  ظواهر ، بگذارند آزاد را خود تخيت  زمام کند م  کمک سن 

 يیپارچاه  آنهاا  شخصايت  با تواند م  که گيرند م  کمک اي درون  منابو از و کنند م  بيان را خود شخصيتيگانگ  ، بازي هنگام

 .شود

 پول هااي چينا   يی  از ابزارهاي  که م  تواند کودکان و نوجوانان را در زمينه هاي فوق ياري دهد، کار  هاي بازي م  باشد. 

ها محسوب م  شوند. البته در دوره رنسانس صنعت توليد باازي در جناوب آلماان    ، به  نوان اولين کار  بازي ن نهم ميتديدر قر

 انجاام  جاالب   ا ابادا   و نمودناد  ورق کاردن  درسات  به  شروع ها آمريیاي  که بود ميتدي 1800 سال حدود درم  گيرد.  شیل

 سارزمين  ايان  در  نااس آس و گنجفاه  نام به بازي کار  نو   ،ايران در امروزي ي شيوه به بازي کار  شدن مرسوم از پيش. دادند

 و اسات  يافتاه  راه هندوستان به آنجا از و آمده پديد صفوي در دربار و شانزدهم ميتدي قرن در زياد احتمال به و است بوده مرسوم

 راياناه  ورود از اسات. قبال   داشاته  شاباهت  پوکر بازي به ناسآس و حیم بازي به گنجفه که شود م  گفته .اند رفته ميان از امروزه

 کاار  .  هساتيم  کشور در آموزش  هاي بازي کار  توليد و طراح  شاهد خورشيدي شصت ي دهه يعن  ، ايران در فراگير بصور 



 نسابتا   چاا   و گرافياک  از موجاود،  وامیانا  خود زمان فراخور به که فوتبال هاي تيم ، هواپيما ، ماشين هاي موضوع با هاي  بازي

 .گرديد برخوردار محبوبت  و مقبوليت از مخاطب ي جامعه بين در سر ت به و بود خوردار بر خوب 

 

 روش تحقیق -3

ه تحليل  است. روش جماو آوري اطت اا  کتابخاناه اي و ميادان  باود      -توصيف ، اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش

گيري غيراحتمال  متغيرهاي کم  و کيف  نشاانه هااي ماورد    . ابزار مورد استفاده در روش گردآوري اطت ا  بر اساس نمونه است

کاار   است. جامعاه آمااري،    تجزيه و تحليل اطت ا ، به صور  بصري و محتواي م  باشد. روش  کار  مشاهده از استفاده نظر، با

 ياک  بررس  محصوال همچنين با توجه به  هاي بازي آموزش  گروه سن  ب و ج در ايران بوده و روش نمونه گيري تصادف  است.

 به نو   مطالعه موردي محسوب م  گردد.کشور، پژوهش مطرح شده 

 

 يافته های تحقیق   -4

 طراح  محصول خوبويژگ  هاي  -4-1

مورد استفاده بوده است. در ايران نمونه هاي اندک  در اين زميناه  هه هاي اخير دهمان طور که بيان شد کارتهاي بازي آموزش  در 

 از آماوز  دياد  هااي بازي  لوم، کار  آموزش انتشارا  از  لوم با آشت  هاي بازي م  توان به کار  ها کار وجود  دارد. از جمله اين 

باا بررسا  آناان، باه نظار ما  رساد کاه          گاج اشاره نمود. ط  يک تحقياق ميادان  و   انتشارا  هايکار آموزش و فلش انتشارا 

 م  باشد: 1داراي ايرادا  بيان شده در نمودار به طور کل  محصوال  موجود در بازار ايران، 

 

 

 نقاط ضعف کارت بازی های آموزشی موجود در ايران -1نمودار                                                   

 

 . عدم استفاده از برند و لوگو تایپ برای محصول - 1•

 .  عدم استفاده از موضوعات جذاب و سرگرم کننده - 2•

 . استاندارد نبودن و بزرگ بودن قطع کارت ها  و بسته بندی - 3•

 .  رعایت نکردن اصول بازی و مختصر گویی در مطالب - 4•

 . استفاده نکردن از رنگ های انرژیک ، بازیگوش و سرزنده - 5•

 .بهره نبردن از مزایای هویت بصری جامع در بین محصوالت با موضوعات متنوع - 6•

 . عدم استفاده از چاپ و مواد مصرفی خوب - 7•

 .نادیده گرفتن ظرایف تولید محصول - 8•

 نقاط ضعف کارت بازی های آموزشی موجود در ایران



است، قوانين  را جهت طراح  بيان نموده که در تمام  مدارس معتبار   حاضر قرن طراحان ترين گذار تاثير از يی  «رامز ديتر»

 ساوال  باه  پاساخ  در را قاوانين  ايان  او نيسات  گيري اندازه قابل دقيق طور به ديزاين کيفيت که آنجاي  ازديزاين تدريس م  شود. 

 ده باه  کاه  ، راماز  طتيا   قوانين ، 2نمودار .  است کرده وضو « ؟ است خوب من ديزاين آيا »يعن  خودش از طراح يک هميشگ 

 .کرد خواهيم مرور را باشد م  گوي  ختصه آن ذا  که آموزش  بازي کار  طراح  جهت را هستند معروف رامز فرمان

 

 

 ده فرمان رامز -2 نمودار                                                                                         

 

 گرافيک متناسب با کار  بازي آموزش  -4-2

 انتقاال  تاا  توجاه  تداوم »و «توجه جلب » مانند صفات  و خواص آمدن بوجود در مهار  و اصول به بايد گرافيک طراحان امروزه

 رنا   از استفاده چگونگ  به بايد همچنين و باشند داشته کامل اشراف خود کار در پيام گذاري تثثير در ها رن  مشارکت و  « پيام

 انتقاال  راساتاي  در طرح مختلف  وامل بين هماهن  تعادل يک خلق. باشند داشته کامل احاطه نوشتاري حروف و تصوير ، فرم در

 ماورد  مخاطاب  به بيشتر چه هر روشن  به ، ايده انتقال ، گرافيک اثر هر رسالت.  است گرافيک هنر اسرار مهمترين از ، محتوا موثر

. باشاد  داشاته  ، آن روانشاناخت   پنهاان   پياام  ، مواقو از اي پاره در حت  و گرافيک اثر هدف به کامل تسلط بايد طراح و است نظر

 (7 :1395 ، آيزمن)

 گياري  انادازه  باراي .  است معان  و ها پيام انتقال هاي روش ترين سريو از يی  رن  ، کتم  غير ارتباطا  و اشیال تمام  در

 ارتبااط  برقراري در را اساس  و حيات  ، کليدي حیم ، رن  آن در که است جاي  بازار.  نيست بازار از بهتر میان  هيچ ، رن  تثثير

  ناوان  به رن  از اغلب.  است ناپذير اجتناب محصول يک براي آن از استفاده ، حال  ين در و جذاب ، مثبت بسيار که کند م  ايفا

 در محصاول  ايان  کاه  کند القا را پيام اين و کند جذب  خود به را مشتري اول نگاه در بايد که شود م  ياد « خاموش يفروشنده »

 کماک  خادما   ياا  کاال آن فروش به تر مهم همه از و بوده ساز هويت محصول آن براي بايد هم حال  ين در و است اي زمينه چه

 (10 :1395 ، آيزمن. )کند

 ، شااد  ، گارم  رنگهااي  از بايد آنها ي جعبه و ها کار  از ا م مخاطب سن  گروه به توجه با بازي کار  کل  ساختار طراح  در

 تاا  باشاد  تار  باراق  و تار  شفاف بايد شود م  استفاده محصوال  اين در خنک و سرد هاي رن  از اگر و برد بهره نشاط با و سرزنده

 .دیزاین خوب ، خالقانه است   -1•

 .دیزاین خوب ، کار آمد است   -2•

 .دیزاین خوب ، زیباست   -3•

 دیزاین خوب ، قابل درک است   -4•

 .دیزاین خوب ، ساده است   -5•

 .دیزاین خوب ، دروغ نمی گوید   -6•

 دیزاین خوب ، ماندگار است   -7•

 .دیزاین خوب ، مجموعه ای از جزئیات یکپارچه است  -8•

 .دیزاین خوب ، دوست دار محیط زیست است   -9•

 .دیزاین خوب ، دیزاین در کم ترین حد ممکن است   -10•

 ده فرمان رامز



 و محصاول  ناوع  باه   نايت با بازيگوش و شاد ، انرژيک ، گرم رنگ  هاي ترکيب.  بيايد چشم به تر راحت ها رن  اين بين کنتراست

 .باشد م  انتخاب  ي گزينه بهترين ،آن مخاطب سن  گروه

 تاا  کناد،  کماک  تار  سريو و بيشتر فروش به کاال حفظ و نگهداري بر  توه که شود م  طراح  اي گونه به بندي بسته  امروزه

 از بساياري  باه  آن روي بر کاال مورد در الزم اطت ا  درج و مناسب رنگهاي ، ها نقش ، فرمها با و شده فروشنده جايگزين که جاي 

 باه  باازار  در آن هويات  و تازه محصول يک ي شناسنامه ، بندي بسته (338 :1394مهاجر، افشار. ) دهد پاسخ خريداران پرسشهاي

 خااطر  باه  و شاود  ايجااد  آن در تغييري که آيد م  پيش ندر  به و است ثابت سال ساليان ط  که اي شناسنامه.  آيد م  حساب

 کاه  ديگاري   وامال  تاک  تاک  و محصول اسم ، محصول ي نشانه ، ،طرح بندي بسته ي هندسه ، آميزي رن  ، طوالن   مر همين

 در فروشاگاه  ياا  خرياد  مرکاز  ياک  در (7: 1378 ، کاتوزياان .) باشد م  برخوردار خاص  اهميت از ، دهند م  شیل را بندي بسته

 به وجاود ما  آورناد.    ، جديد محصول يک براي ويژه به ،خريدار درانگيزه را  و زنند م  حرف که هستند ها بسته اين اول ي درجه

 بنادي  بساته  با ، باشد بد محصول  کيفيت اگر که است واضحبيش از هر چيز کيفيت و تاثير بصري بسته بندي حائز اهميت است. 

 از نياز  را ديگاران  و شود م  محصول نامرغوب  متوجه آن از پس ، داد فريب را خريدار يیبار توان م  نهايت در ، چشمگير و جذاب

 کودکان آن مخاطب که آموزش  بازي کار  مانند محصوالت  در (339 :1394، مهاجر افشار. ) کند م  منصرف محصول آن خريد

 قباول  قابال  محتاواي   نظر از محصول کيفيت اگر حت  و دارد مخاطب فريب در مؤثري بسيار نقش بندي بسته هستند، نوجوانان و

 بساته  فريب میرر صور  به خريدار ديگراست که محصوال  از بسياري ختف بر گذارد، اين م  بار يک از بيش را خود ،تثثير نباشد

اين مسله شامل سه بخشِ شیل ظاهري  .دارد کاال موفقيت و فروش در زيادي تثثير جذابيت، و زيباي  لذا  امل .خورد نم  را بندي

 يا هندسه بسته بندي، طراح  گرافيک و مواد به کار رفته در آن م  گردد.

 طراحاان  اساتفاده  ماورد  کلا   يونيفرم يک يا خاص هويت يک گيري شیل در که ابزاري ترين مهم گاه  و مهم  وامل از يی 

 اکثار  در. باشاد  ما   شارکت  ياک  ياا  کااال  ياک  باراي  خاصا   نام اغلب ، نوشته نشانه يا لوگوتايپ ، است تايپ لوگو گيرد م  قرار

 ، سن به توجه با آموزش  بازي کار  براي مناسب تايپ لوگواست.  آن لوگوي رسد م  مخاطبان نظر به که چيزي اولين محصوال 

 بندي بسته در ، محصول ي نوشته نشانه يا بندي بسته باشد.  نوان شده طراح  خوانا و ساده بايد مخاطب زيست  فرهن  و میان

 ما   نمايان را خود بصري تثثير بندي بسته کل و آن اطراف فضاي يا ترکيب در بلیه ، گيرد نم  قرار بيننده قضاو  مورد تنهاي  به

 وياژه  اهميتا   کند، م  رابيان نام اين که هم شیل  ، ودرنتيجه است آن درموفقيت بسيارمهم   امل محصول يک تجاري نام.کند

 شایل  در ، بنادي  بساته  در آن گارفتن  قارار  چگاونگ   و آميازي  رنا   ، آن طراحا   چگاونگ   و محصاول  ياک  تجااري  نام .دارد

 .است مؤثر بسيار محصول «1برند»گيري

 شیل به سازمان  هويت طراح  مواقو بيشتر در .است آن هويت ،«شرکت تصوير» يا «برند» يک از مهم و بزرگ بسيار جزء يک

 خااص  قوا اد  اين معموال . پذيردم  صور  شرکت، در استفاده مورد تصويري هايالمان محوريت با و خاص قوا دي با مجمو ه يک

 هاا شااخص  ها،او ل  ها،فونت شده، مشخص رن  پالت از استفاده چگونگ  يکننده تعيين( دهندم  تشیيل را سازمان هويت که)

در  .باشاد  شناسااي   و تشاخيص  قابال  برند تماميت تا کنندم  حفظ را سازمان هويت انسجام که هستند قوا د همين .هستند...  و

 محصوال  مورد نظر توجه به اين مسله در ابتداي طراح  مورد اهميت است.

 نايم  حادودا   طارف  هار  از باياد  ، چا  از پس يعن .  است چاپ  فرم نداشتن ريز دور بازي کار  قطو تعيين در مهم  امل يک

 هاي کاغذ ي اندازه به شود م  چا  که آثاري اندازه ، کشور هر در نتيجه در.  باشد داشته وجود مقوا دورريز برش جاي متر سانت 

                                                           
 منبو يک از خانواده هم خدما  يا و مشابه محصوال  از گروه  مورد در تواند م  که است بصري هويت  يا شخصيت ، برند 1

 ( 399 :1394، افشارمهاجر. )  يابد تحقق مشترک



 اي انادازه  به بايد ها کار  يعن  باشد م  آن مخاطب و هدف و اثر کاربرد نوع ، ديگر است.  امل مربوط مستقيما  کشور آن در راي 

 کاار   کوچی  يا بزرگ  و بگيرد خودش دست در را کار  چند همزمان بتواند ظريف و کوچک دستان  وجود با مخاطب که باشند

  « 5ايازو  » استانداردهاي به ، کار قطو تعيين براي اصل   امل دو اين از غير .بريزد زمين به بازيین دست از کارتها همه نشود با ث

 چاپگرهااي  و کنناد  ما   اساتفاده  آنهاا  از غربا   کشاورهاي  تمام و جهان کشورهاي اکثر که کرد اشاره بايد C,B, A هاي گروه در

 مناسب قطو ، شده گفته مطالب به توجه با .هستند ها اندازه اين با مطابق غيره و دورنگار و تیثير دستگاههاي و اسینرها ، روميزي

 UV اسات.  يوياو  پوشش با گتسه گرم  250 مصرف  مقواي نوع و.  باشد م  متر سانت  7/5×9 آموزش ، هاي بازي کار  براي

 و نگهاداري  ضامن  و شاود  م  خشک بنفش ماوراي ي اشعه تابش براثر که باشد م  رن  ي کننده تثبيت و کننده برقرار اي ماده

 باراي  پليمار  و پتساتيک  از ديگاري  جنس ، مقوا از غير به .بخشد م  هم درخشش و جت آن به ، مقوا روي رن  بيشتر ماندگاري

 روي بار  چا  همينطور و اوليه مواد قيمت ول  هستند معروف س  وي پ  هاي کار  به اصطتحا  که باشد م  مناسب بازي کار 

 ، مخاطاب  خرياد  قادر   باه  توجاه  با که شود م  تمام باال بسيار محصول نهاي  قيمت و باشد نم  صرفه به مقرون کم تيراژ با آن

 .باشد م  منتف  ايران در آموزش  بازي کار  توليد در ماده اين از استفاده

 سازي تصوير ، تصوير اجراي در ويژه هاي روش ، چشمگير و قدر  پر هاي طراح  ، تصوير و رن  ، فرم با گرافيی  هاي ارزش

 محصول  به توان م  بازي هاي کار  موضوع به توجه با غيره و حجم و سطح و خط به نو هاي نگاه ، ختق و جديد هاي تینيک با

.  دارد فراوانا   اهميات  نظار  مورد موضوع براي مناسب روش انتخاب در طراح ختق حس که است واضح.  يافت مؤثردست و موفق

 تصوير يا طرح يک سازي تصوير در تواند م  هم شيوه اين و مخاطب جذب براي است  امل  خود ، ختق و نو فضاهاي به دستياب 

 ، 300dpi رزولويشان  و cmyk صاور   باه  باياد  تصااوير  ، فنا   نظر از و گيرد صور  بازي کار  موضوع به توجه با بازي کار  در

 .گيرند قرار طراح  استفاده مورد سپس و شوند رن  اصتح

 حاال  ، موضاوع  کاه  کاالهاي  در و باشد کم نسبتا  سطرها يفاصله و خوانا کامت  بايد بندي بسته روي توضيحا  ريز حروف قلم

 ناازک   اادي  هااي  قلم از يی  صور  اين غير در باشد، داشته مدرنيسم از شیل  ها نوشته اين قلم است بهتر ، رددا مدرن وهواي 

 و واژگان نظر از چه بندي بسته روي اطت ا .  است مناسب طراح ي سليقه به  اي اندازه در ، شود م  استفاده مجت  متن در که

 او به «اطت ا  دادن حس » « تبليغ حس » جاي به که شود ارائه مخاطب به اي گونه به حروف شیل و اندازه و آرايش  نظر از چه

 از مخاطاب  سان  باه  توجاه  باا  است بهتر ، ها کار  حروف قلم اندازه و نوع با رابطه در اما و ( 397 :1394، مهاجرافشار.) گردد القا

 انادازه  تناساب  باه   زياد نسبتا  سطرهاي فاصله و پونيت 14 تا 11 شماره به ، نازک قلم صور  به مدرنيسم و فانتزي حروف ترکيب

 .گردد استفاده ها کار 

 دساتگاه  از بايد زين  روي آنها چيدمان نوع و اندازه اختتف طور همين و ها کار  و بندي بسته گرماژ مقواي اختتف دليل به

 ساانت   50×70 ، ورق  دو دستگاههاي و متر سانت  Gto ، 50×35 دستگاههاي چا  ي اندازه. کرد استفاده دوورق  و  Gto چا 

 بودن پايين دليل به حاضر حال در ، باشد م  ها کار  خوردن برش ينحوه ،بازي کار  توليد در تامل قابل ي نیته.  باشد م  متر

  جا به دستگاه اين اشیال بزرگترين و شود م  زده برش روش اين به ديگر محصوال  اکثر ،پرس لتر دستگاه ي بوسيله برش قيمت

 حاصل و شود م  ديده کوچیتر و کمتر  « بوبست دايیا  » دستگاه در مسئله اين که باشد م  کار اطراف در  « سوسه » گذاشتن

 .دهد نم  آزار را بازيین دست بازي موقو در که(  سوسه)  برآمدگ  بدون و صاف اضتع با است هاي  کار  آن

نتيجه بهتري داشته باشد.  محصولجديد سبب م  شود که، ظاهر  فيست به اين راهیار ها در طراح  کار  هاي بازيتوجه گرا

م  رساند. اين واژه اولين بار توسط ويیتورشیلوفسای  در مقالاه    2ها، ما را به مبحث آشناي  زداي  کاال ايجاد تنوع بصري در ظاهر

                                                           
2 Defamiliarization 



دبياا   و در فلسفه فرماليسم ابداع شد. در ابتدا به تشخيص شعر از زبان محاوره بر اساس آگاه  به فارم در ا « هنر به  نوان شگرد»

 از آن ياد کردند.« بيگانه سازي»( پس از آن ياکوبسن و تيتانوف با  نوان Crawford  ،1984 : 209مربوط م  شد.)

( شیلوفسی  هدف هنر را انتقال احساس از طريق ناآشنا کردن اشياء، افزايش دشواري و طاول ادراک آن  47, 1382)احمدي, 

( ياکوبسن معتقد است آشناي  زداي  در گذر زماان باه  ااد  تباديل شاده و نيااز باه        Shklovskij  ،1998 : 16) بيان م  کند.

الزم به ذکر است موفقيت در طراح   (Amoozadeh Lichaei&saffari, ،2015  :440است.)« آشناي  زداي  از آشناي  زداي »

  (Saffari, Asadi, Zarinabadi, & Amoozadeh Lichaei, 2016, 1518)با توجه به استقبال مخاطبين سانجيده ما  شاود.   

پدياده اي جديادتر    اياد ، استفاده از فرم هاي گذشته که قبت  نوآوري محسوب م  شد، هم اکنون تیراري شاده و ب کار  هالذا در 

الاب  ايجاد گردد تا مجددا  اد  برهم زده و مخاطبان توجه بيشتري به نشان شبیه ها داشته باشند. اين امر سبب درک بهتر از مط

 اب آن ها، مورد نظر قرار گرفته شود.از ملزوما  طراح  است که الزم است در انتخو مخاطب آن م  گردد. البته توجه به محتوا 

 

 وردينمونه هاي م -4-3

در طراحا  محصاول  نوآوراناه،     آموزشا   هااي  بازي کار  در گرافيک طراح  هاي ارزش از گرفتن بهره و بصري هايحل راه

ويژگا  هااي    از باردن  بهاره  و ميادان   تحقيقاا   و تاريخ  ي پيشينه از استفاده با قصد اين پروژه، .است شده ارائه نگارنده،توسط 

 ج و ب سن  گروه به مربوط دروس جزو که  «ايران و شهرهاي ها قاره »  نوان و  «کارتين »برند  با بازي کار  گرافيی  م  باشد.

 باياد  باشاد  داشته مفهوم و معن  بايد که حال  ين در محصول محصول کارتين انتخاب شد؛ زيرا نامنام  است. طراح  بوده، موضوع

 معاين  فارسا   فرهن  در .گردد ثبت ها درحافظه زمان گااذشت با تا باشد آسان و سهل مخاطب براي  هم گويش و تلفظ لحاظ از

 باه  اشااره  مساتقيما  دهخدا ينامه درلغت و شود م  نوشته کس  يا چيزي مشخصا  آن روي که نازک مقواي معن  به  « کار  »

 آهان،  باه  منسوب آهنين و سيم به منسوب ، مانند سيميندهخدا ينامه لغت در  « ين » .است شده وغيره گنجفه چون بازي ورق

 کند. نسبت بر داللت آورند در اسم آخر در چون که است حرف 

 رنا   کاليبر طور همين و چا  ريجسترهاي و کارلبه کردن منظور و مقوا متر سانت  50×70قطو به توجه با ها کار  ي اندازه

 50×70 شايت  روي بار  را کاار    دد 60 مونتاژ امیان ، قطو اين با که ،است شده گرفته نظر درمتر  سانت  7/5×9 ، کار باالي در

 و تياغ  از بعاد  نهايت در که باشد م  متر سانت  9/ 2× 6× 1  ، ها کار  ي اندازه به توجه با جعبه ي گستره اندازه .شود م  مسير

 (1.) تصويرداشت خواهيم متر سانت  2/9 ارتفاع و متر سانت  1  رض و متر سانت  6 طول با اي جعبه ، چسب

 



 

 )آرشیو نگارنده( ابعاد جعبه کارتین - 1تصوير      

 

 سابز،  رنا   اروپاا  يقاره براي که معن  اين به است. شده استفاده هاکار  يجعبه طراح  جهت ومفهوم  تمپت  هايرن  از

 ايران وشهرهاي باشند م  هاقاره رنگ  نماد هارن  اين قرمزکه رن  آمريیا يقاره مشی ، رن  آفريقا يقاره زرد، رن  آسيا يقاره

  .شودم  شناخته ايران نمادرنگ   نوان به مساجدايران  هايدرکاشيیاري رن  اين بودن غالب جهت به که ايفيروزه رن  به

 ياا  ديادن ، تااريخ    میاان  از معروفتارين  رنگ   یس ايران شهرهاي يکشور و در بسته پرچم از يک طرف هاکار  درطراح 

 در بااالي  جغرافياا  ينقشاه  رويکشور يا شهر مورد نظر بار   قرارگرفتن جاي کار ، و در پشت شده شهر مورد نظر استفاده مذهب 

باا   کاار   چاپ  درسامت  انگليس  و به در زير نقشه چينوسط بصور  «توخال  ييیتا»با فونت  فارس  به شهر کشور يا نام و کادر

 .است گرديده درج «تايمزرومن» فونت

 و بصور  «خرمشهر نازک» فونت با کادر پايين  يدرنيمه بازي، هايشاخصه  نوان به و اطت ات  آماري جغرافياي ، مشخصا 

دهام،   فرماان  وياژه  به .ديتررامز باشد فرمان ده تابو ديزاين شده سع حاضر،  ي در مجمو ه .است شده طراح  چينوسط و ستون 

نمونه اي از طرح کار  ها و جعبه  11ال   2مدنظر بوده است. تصاوير  «.است ممین حد ترين کم در ديزاين ، خوب ديزاين»شامل

 م  باشد.« کارتين» هاي مجمو ه کار  بازي آموزش  



 

 

                 «نیکارت» کايامر قاره يیاجرا طرح - 2تصوير 

 )آرشیو نگارنده(

 

 

   «نیکارت» کايآمر قاره ی جعبه يیاجرا طرح -3 تصوير

 )آرشیو نگارنده(

 

 

           «کارتین»ایآس قارهکارت  يیاجرا طرح - 4تصوير 

 )آرشیو نگارنده(

 

 

           «نیکارت»ایآس قاره ی جعبه يیاجرا طرح - 5تصوير 

 )آرشیو نگارنده(

 

 

             «نیکارت»اروپا  قاره يیاجراکارت  طرح - 6تصوير 

 )آرشیو نگارنده(

 

 

                 «نیکارت»ایآس قاره ی جعبه يیاجرا طرح -7تصوير 

 ) آرشیو نگارنده(

 



 

 

             «نیکارت»ایآس قاره کارت يیاجرا طرح -8تصوير 

 )آرشیو نگارنده(

 

 

                   «نیکارت»ایآس قاره ی جعبه يیاجرا طرح -9تصوير 

 )آرشیو نگارنده(

 

 

 «نیکارت»شهرهای ايران  يی کارتاجرا طرح -10تصوير 

 )آرشیو نگارنده(

 

 

شهرهای ايران  ی جعبه يیاجرا طرح -11تصوير 

 )آرشیو نگارنده(«نیکارت»

 

 بحث و نتیجه گیري -5

باازي يیا  از نموناه     بازي، ابزاري است که کودکان و نوجوانان، م  توانند به وسيله آن با قوانين دنياي واقع  آشنا شوند. کار 

 پيادا  خاود  براي اي ويژه جايگاه دوباره تواند م  دارد، مخاطب يجامعه بين در که مقبوليت  و محبوبيت دليل به هاي آن است که

 رقيبا   و حت  داشته مخاطب جذب در اي  مده سهم تواند م  بازي کار  طراح  در بصري و ساختاري هاي جلوه به توجه. کند

توجه به ارزش هاي طراح  گرافيک در کار  بازي هاي آموزش ، سبب جذابيت محصاول   .باشد ايرايانه هاي بازاربازي براي جدي

م  گردد. اين امر انتقال اطت ا  با اين بازي سنت ، به شيوه مدرن را سر ت م  بخشد. لذا فروش  ي هشاخصرشد براي مخاطب و 

نشاط، استفاده گردد. در واقو ترکيب  با و سرزنده شاد، ، گرم مخاطب، الزم است از رنگهاي سن  گروه به توجه در بسته بندي ها، با

شایل ظااهري ياا     ، درجذابيت بساته بنادي   و رن  هاي گرم، انرژيک، شاد و بازيگوش با اين محصوال  متناسب م  باشد. زيباي 

 و ، رنا  آميازي  ساادگ  لوگاو تاياپ    و اسات. خوانااي    در فروش کاال ماوثر هندسه آن، طراح  گرافيک و مواد به کار رفته در آن 

بندي، مورد اهميت است. همچنين الزم است، هويت سازمان  خاص  براي آن طراح  گاردد و در   بسته در آن گرفتن قرار چگونگ 

 گرم  250 مصرف  مقواي متر و مواد آن،  سانت  7/5×9 آموزش ، هاي بازي کار  براي مناسب کليه محصوال  ر ايت شود. قطو

 و حجام  و ساطح  و خط به نو هاي نگاه ، ختق و جديد هاي تینيک با سازي تصوير ، تصوير اجراي در است. يويو با پوشش گتسه

 14 تا 11 شماره به ، نازک قلم صور  به مدرنيسم و فانتزي حروف ترکيب بازي موثر م  باشد. هاي کار  موضوع به توجه با غيره



 رويبسته بندي و کاار  هاا    چيدمان در چا ، نوع ها توصيه م  گردد. کار  اندازه تناسب به زياد نسبتا  سطرهاي فاصله و پونيت

 بادون  و صااف  اضاتع  باا ، هاا  کاار   خاوردن  بارش  يصحاف  و نحاوه  .گردد استفاده دوورق  و  Gto چا  دستگاه از بايد ،زين 

 ندهد. آزار را بازيین دست بازي موقو در که(  سوسه)  برآمدگ 
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