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 (2شماره  - ادامه) شود می اشاره ها آن از برخی به كه هستند متنوع بسیار آموزشی های فیلم های ویژگی

 و انتزاعی ذهنی یها آموزش موضوع . 5

 .زسازی كندرا به شكل دیداری با مفاهیم ریاضی و ...  فلسفه، ق،التوانــد مباحث ذهنــی مانند اخ آموزشــی می فیلم

می خود تصویری الكند. هر فرد در ارتباط ك كمــك گونه به جذب و دریافت آن ها بســازد و این تصویری از آن یا

 گوینده به موضوع، تسلطو میزان  فرد دریافت اما این تصویر با توجه به قدرت كند، یمبحثی را تصور م چنین نی ازذه

توسط ) تصویری، در فیلم آموزشی كه شود. اما زمانی متصور "ذهنی تصویر" یك و ردیكل را در برگ از تواند بخشی می

تر است و ارجاع نزدیك نظر مفهوم مورد به یگرید ریبازسازی یا ایجاد شد، این تصویر از هر تصو (متخصصان مجرب

 .خواهد بودتر سریع و كامل در ذهن به آن نیز 

 ارائة مباحث عینی به صورت سند . 6

 به یك ســند ارائه كند و لــذا به دلیل ارجاع نزدیكِ مجازی خــود را با واقعیت یرهایتواند تصو آموزشــی می فیلم

تواند بسیار سودمند باشد.  در آموزش می رویكرد . اینپیدا می كندرا برای مخاطب  "سند عینی"تصویر حكم  ریحص

 ند از:آن عبارت یكاربردهااز جمله و 

 شوند؛ ارائة اسنادی كه محافظت می (الف

 ها؛ اسناد مختلف در كنار هم و مقایسة آن هئارا (ب

 شوند؛ می نگهداری ست نسبت به فراگیرندهاســنادی كه در مكانی دورد ئهارا (ج

 های تاریخی. اسناد، اشیا و نشانه هارائ (د

 

 به كارگیری حواس متفاوت در یادگیری . 7

ادگیری ی نیدر امر یادگیری دارنــد. بنابرا متفاوتــی اند كه حواس گوناگون نقش تحقیقات نشــان داده نتایج

 .شود می یادگیری -د یاددهیو شــنیداری باعث تعمیق فراین دیداری همزمان
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 .حافظة تصویری، قویترین حافظه 8

 درصد از طریق حس 12طریق كاربرد حس شنوایی و  از درصد 13درصد یادگیری از طریق كاربرد حس بینایی،  75

وه بر تأكید اصلی بر حس بینایی الع آموزشی، . پس از طریق فیلمردیپذ یبویایی و چشایی صورت م مسه،ال یها

از حواس فرد درگیر، فعال  درصد 88های دیداری و شــنیداری فیلم آموزشــی، حدود  ارزش به فراگیرنده با توجه

درصد در  90و  ابتدایی یها ن در مدرسهادرصد وقت فراگیر 60طبق آمار، حدود  كه شده است. این در حالی است

 ( 20:1377   احدیان و محمدیان، )شود  دادن می گوش ها صرف متوسطه و دانشگاه یها مدرسه

 

 

 

 

 

 

 



 ویژگی های فیلم آموزشی

 ردآورنده: مجید بایرامیگ                                                                                                                                 دومجلسه 

  خود ارجاع است ،.تصویر در ارائة معنا 9

 هر مخاطبی با دیدن تصویر الآورد. مث معنای خود را می ،خود خواندن تصویر به آموزش نیــازی نداریم. تصویر با برای

عام و  یبــر معناها لمیمقدماتی نیاز دارد. ف آموزش ة درخت بهخواند. اما بــرای خواندن واژ تصویر را می درخت،

 .كند یم لتالد خاص

 

 مانا بودن تصویر در ذهن .10

 ها، عددها، تر از فرمول ثبت شده در ذهن بسیار راحت تصاویر قویتر اســت، یادآوری وه بر آنكه حافظة تصویرهاالع

بندی آن از طریق تصویر باشد، بسیار  و طبقه حفظ عاتی كهالبازیابی اط نیها و ... است. بنابرا افراد و مكان یها نام

 تر است. راحت

 .جذابیت ذاتی فیلم 11

 ها و سایر مها، فر در قصه و فیلمنامه، موســیقی، رنگ تعلیق ز عناصرجذاب اســت و استفاده ا ذاتیبه صورت  فیلم

 شد.تر با ان جذابیادگیری برای فراگیر های شیوهزیباشناسی باعث میشود كه دیدن فیلم نسبت به سایر عناصر


