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  .شود اشاره می از آن ها به برخی كه  هستند های آموزشی بسیار متنوع های فیلم ویژگی

 آموزش یباال بردن سطح كیف. 1

 .یادگیری كمك می كند -تعمیق فرایند یاددهی بهو  .ردیگ یازحــواس فراگیران را بکار م یسطح بیشتر لمیف

 باال بردن سطح كمی فراگیرندگان. 2

 یادیگردد. ضمنا می تواند برای جمعیت ز یشود بلکه در منزل هم از آن استفاده م یمحدود به كالس نم لمیف پخش

 .دیبه نمایش در آ رهیو غ یآموزش یفضاها ریها و سا مدرسه در

 

 

 

 یآموزش همــراه با سرگرم. 3

باال،  بــه عنوان تجــارت دوم جهــان شــناخته می شود. این موضوع میــزان كاركرد "انــرژی"پس از  ســرگرمی

دهد. در رویکرد جدید در حین سرگرمی  یفراوانی جامعه مخاطب و تنــوع محصــوالت مرتبط با سرگرمی را نشان م

كامال قابل تمیز دادن  یای كه مرز آموزش و سرگرم ونهد. به گنقرار می ده  را هم در اختیار مصرف كننده یاطالعات

ل اگر این سرگرمی در روندی كنترل شده به دارای جذابیت و سرگرمی است. حابه خودی خود فیلم  تینیست. ماه
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همراه اطالعات به مخاطب ارائه شــود، در واقع از قدرت ارتباطی ســرگرمی در جهت تسهیل ارائه اطالعات استفاده 

 .شده است

 

 

 و متفاوت كردن آنچه آشنا و شناخته شده است( بهیدر ارائه مطالب )تازه و نو، و غر یآشنا زدای. 4

 :زدایی در ارتباط با فیلم آموزشی وجود دارد نوع آشنا دو

آشــنا دارد، تصورات قبلی خــود را به  یكه موضوع یدر مواجه با فیلم فرد :یاز مفاهیم تکرار ی( آشنا زدایالف

مثال، اگر فیلمــی دربارة باران یا برگ درختان باشــد، موضوع آنقدر ملموس  یدهد. برا یموضوع فیلم نســبت م

می تواند این  فیلمدریافت و هیجان تازگــی در آن وجود ندارد. كیفیت آشنا زدایی  یاحتماال جاذبه هــا است كه

می متفاوتی وارد كند و آن را با شــکل نو ارائه دهد. در این حالت، كیفیت فیلم  یپدیده تکراری را در روایت یا فضا

 .به ظاهر تکراری بیفزاید و سطح ارتباطی را باال ببرد تواند به جاذبه های موضوعِ

اند ( آشنا زدایی در شیوه ارائة مطالب: آشنا زدایی در شکل دوم زمانی اســت كه مطالب علمی متفاوت و كامال تازه ب

تباطی تازه با ار بیشتر در جهت حفظ ساختار بدیع فیلم در خدمت موضوع است و نیز ایجاد فرصتو امکان آشنا زدایی 

 .كندیاطالعات را ارائه م همانكالس یا رســانه ای دیگر كه  كتاب، معلم،


