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

 ایجاد انگیزه در یادگیری. 12

 ت به موضوعقة فراگیرنده را نســبالتقیم، رغبت و عغیرمس ای و قــدرت آموزش فیلم بــه دلیــل جذابیت رســانه

 .كند یبیشتر م

 یادگیری همراه با بازی. 13

 بازی"توان به دو گروه  ود. بازیها را میش كاربرده می به ت یادگیری همالبه عنوان ابزاری در جهت حل مشك بازی

آن همان بازی فیزیكی است كه باعث گردش  معمول ـیم كرد. بازی با تعریفتقس "بازیهای فیزیكی"و  "ذهنی های

ای است كه در فیلم آموزشی  نمونه بیشتر شود. اما بازی ذهنی سطح یادگیری، ایجاد جذابیت و ... می رفتن الون، باخ

 .توان دنبال كرد می

 قیت در فراگیرالبردن خ البا. 41

 هتوان توســط فیلم آموزشی برجست ها را می برخی از آن كه اند را برشمرده یهای ق ویژگیالبرای افراد خ روانشناسان

گیرد. فیلم آموزشی بر انگیزه،  فیلم قرار می ریتأث تحت . كیفیت شخصیتی و ذهنی فرد فراگیر در حین آموزشكرد

های  اساحسـ یابتكار و كنجكاوی و بعض پیچیده، گرایش به كارهایول،رفتار نامتعارف و غیر معم وآوری،ن نیروی

 می ریشــوخ طبعی و بذله گویی تأث فردی، كردن، شجاعت سكل، اعتماد به نفس، میل به ریالاستق مانند فراگیرنده

 .ببرد الرا در فراگیرنده با فردی قیتالتواند روح خ برموارد مذكور می ریآموزشــی با تأث فیلم گذارد. در نهایت
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 امكان چند بار دیدن. 14

 خود یی براهای آموزش از فیلم یگانیتواند یك با می آموز دانش، هر(ای دیجیتاله فیلم)ای جدید ه ل فیلمنس در

 تكرار آموزانی كــه جهت یادگیری نیازمند برای دانش مخصوصاً .داشته باشد. اولین مزیت آن چند بار دیدن فیلم است

 كتاب تر از چند بار خواندن یك شــك راحت یك فیلم بی دیدن باشند. ضمن آنكه چند بار یك مفهوم آموزشــی می

 كه از نجاستیشود، بارها یك موضوع را توضیح دهد. ا خواسته شود كه از معلم تر می اســت و این امكان وقتی مهم

احســاس جا ماندن از مطالب درسی  یفراگیر هیچ . با این امكاندیتوان به این درخواست رس تر می فیلم راحت قیطر

 .را نخواهد داشت ماندگی و عقب

 ناهای مع یهالایجاد . 15

 های یهالیة معنا متصل شــود. الدر واقع، صورت اثر به چند  و تواند چند معنا را در یك پیام مســتتر كند هنر می زبان

تواند  های فردی خاص، می و ویژگی الهوشی با ضریب یمخاطبان دارا نیو همچن و باالتربرای مخاطبان نوجوان  معنا

 :هستند ریفیلم موارد ز پذیریمعنا و امكان تفسیرهای  یهالایجاد  ریو جذاب باشد. تأث مؤثر بسیار

 ایجاد جذابیت در دیدن مكرر فیلم؛ (الف

 تر؛ ارتباط با مخاطبان باهوش (ب

 .قیتالبارور كردن خ (ج
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 میالجلوگیری از خطاهای ارتباط ك. 16

 .تواند بیان كندد و یا نرا كامل ندان یدارد معلــم مطلب امكان ...عات كافی والبه دلیل خســتگی، نداشــتن اط گاهی

علم از تواند در تكمیل تدریس م مجرب می متخصصان كه فیلم آموزشــی به دلیل تولید محتوای آن توسط یحال در

 .جلوگیری كند خطاها برخی

 اعتبار بخشی و استاندارد. 17

آموز  دانش علمی را برای معلم یا یحكم سند اند، شده های آموزشی كه اعتبار بخشی یادگیری فیلم -امر یاددهی در

 .را دارند

 سالایجاد تنوع در فضای ك. 18

 سالمثبت بر بافت گفتمان در ك ریتأث. 19

 كندرا تهییج می آموز ببرد. وقتی فیلم دانش المی باالك ارتباط آموز را در تواند رضایت معلم و دانش ی میآموزش فیلم

 كند.شكل مؤثری تغییر می به سالند و بافت كرو گذارد، یای در مقابل او م های تازه پرسش یا

 


