
فیلمآموزشیگرانترینرسانهیاارزانترین؟

اشاره
در دهه هــای پیش که پدران ما پی برده اند فیلم آموزشــی در 
فرایند یادگیری رسانۀ مؤثری است، کلی برایش سخنرانی کردند 
و آرزو که کاش می شــد این رسانه وارد آموزش شود! استادانمان 
هم نوشتند که این رسانه مؤثر است، اما گران ترین رسانۀ آموزشی 
است. البته راست می گفتند، چون تولید فیلم بسیار گران و خاص 
بود و حتی تكثیر و توزیع آن و نمایشش در کالس هم زیرساخت 
خاصی می طلبید. ویدیو که آمد، باید بهتر می شد، اما نشد. چطور 
می شــد توقع داشت این فیلم آموزشی رشد کند و بالغ شود و به 

درد آموزش بخورد؟!
اکنون فیلم آموزشی در سطح ملی و با شمارگان باال ارزان ترین 
رسانه است. تشریح می کنم. در واقع، ارزان شدن تجهیزات، مواد 
خام و کوتاه شــدن زمان تولید فیلم از یک سو تا حدود حتی 5۰ 
درصد هزینۀ کلی تولید را به نســبت قبل کمتر کرده است، اما 

انقالب شــگفت انگیز این ماجرا در بخش تكثیر و توزیع رخ داده 
است. اکنون شما می توانید یک دی وی دی استاندارد حاوی چند 
صد دقیقه فیلم آموزشی و کتاب گویای صوتی و یا شامل صدها 
ســند آموزشی همچون فایل نوشته و پی دی اف را فقط با هزینۀ 
معــادل چند ورق کاغذ A4 خام تهیه کنید. هزینۀ کاغذ و چاپ 
در این ســال ها پیوسته بیشتر شــد و به جای آن هزینۀ تكثیر 
فیلم در قالب های دیجیتالی ارزان و راه های آن همه گیرتر. البته 

افق های تازة انتشار برخط هم خود زمینۀ نیكوی بعدی است.
ایــن تغییر در هزینۀ تكثیر و حتی تولید را می توان هم از نظر 

فرصت بررسی کرد و هم از نظر تهدید.

فرصت های دورة پسادیجیتالی در فیلم آموزشی
با کم شــدن هزینۀ تكثیر و تولید، حاال می توان به بازگشــت 
ســرمایه هم فكر کرد و بخش خصوصی می تواند برای ســود به 
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حقــش برنامه ریزی کند. دیگر نیاز نیســت فقط بخش دولتی و 
حمایتی متولی فیلم آموزشی باشد، بلكه بخش خصوصی باهوش 
می تواند نیــاز کالس، معلم و دانش آموزان را شناســایی کند و 

برایشان محتوای فیلمی تولید کند.
فیلــم، به خاطر جذابیــت ذاتی آن و جلــب انگیزش و توجه 
مخاطبــان، به خصوص دانش آمــوزان، می تواند در بــازار رقابت 
امروزی نســبت به کتاب و حتی سایر رسانه ها انتخاب مهم تری 

قلمداد شود.
یک فرصت دیگر که در این ســال ها محقق شده است، نگاه 
اسناد تحولی آموزش وپرورش است. در این اسناد، به صراحت به 
حرکت به سمت چندرسانه ای و بستۀ آموزشی تأکید شده است 
و فیلم می تواند با حمایت برنامۀ درسی در بستۀ فرایند آموزشی 
قرار گیرد و از آنجا که این شــرایط تازه است، بی شک محتوا در 
این حیطه بســیار فقیر و تولید آن پویاســت. البته برای رقابت 

شرایط بهتری دارد.
پــس در میان فرصت هــای متنوع در این حیطــه، به همین 
دو بســنده و توجــه می کنیم که اکنون، هم بــه لحاظ قانونی و 
حمایت های برنامۀ درسی رسمی شرایط تازه ای برای تولید فیلم 
آموزشــی به وجود آمده است و هم با کم شدن هزینۀ تولید و به 
خصوص هزینه ها و شیوه های انتشار فیلم آموزشی، می توان دورة 

جدیدی را آغاز شده تلقی کرد.

تهدیدهای دورة پسادیجیتالی در فیلم آموزشی
تهدید اول. شتابزدگی و افت شدید کیفیت، خطر محسوسی 
اســت که اکنون نشــانه های آن دیده نمی شوند. حتماً خاطرتان 
هست که با ســودآور شدن ساختمان سازی در کشورمان و نیمه 
صنعتی شــدن آن، بازار به اصطالح »بساز و بفروش ها« گرم شد. 
آن ها معمار نبودند و شــناخت و تعهد معمار را نداشتند و حتی 
اگر به طور استثنائی دلشان هم می خواست کاری حسابی بكنند، 
بلد نبودند. فقط ســرمایۀ اولیه ای داشــتند و بازاری سودآور در 
مقابل. لذا وضعیت وخیم معماری فعلی در کشورمان رقم خورد. 
احســاس می شد شرایط ســهل تولید و سودآورشدن این رسانه 

جای شتابزده ها و کار نابلدها را باز کند.
طیف زیاد ســخنرانی های فیلم برداری  شــده بــه عنوان فیلم 
آموزشی،  مصداقی از تهدید است. فیلم آموزشی با بیان فیلم گونۀ 
خود پیامش را به مخاطب می رساند. یعنی یک عمل )میزانسن( 
عینــی وجود دارد کــه حاصل آن دریافت مفهوم آموزشــی در 
مخاطب اســت، اما در این طیِف فیلم های مبتنی بر ســخنرانی، 
دیگر عمل و میزانسن شكل نمی گیرد و گویی فیلم صرفاً گزارشی 

تصویری است از سخنرانی یک معلم.
البته راه هایی وجود دارند که از دل همین شــیوه که قدیم ترها 
به شیوة »گچ و تخته ای« هم موسوم بود، با به کار بردن آیتم های 

میانی، اضافه کردن جمالت برجسته در زیرنویس و میان نویس، 
و تمهیداتی از این دست، حداقل ارزش آموزشی نزدیک به فیلم 

آموزشی را ایجاد کردند.
تهدید دوم. از آنجا که تاکنون بازاری رسمی برای فیلم آموزشی 
به وجود نیامــده، متر و معیاری هم برای طبقه بندی کیفی و نیز 
سطح بندی قیمت این رسانه ایجاد نشده است. این موضوع باعث 
می شود تولیدکننده به میل شخصی و انصاف خود برخورد کند و 
در نتیجه، وقتی مخاطب یكی دوبار فیلمی آموزشی را به قیمتی 
زیاد می خرد و بعد متوجه می شود محتوای محصول چقدر نازل 
اســت، به کلی اعتمادش به رسانۀ فیلم آموزشی کم می شود. لذا 
اکنون باید در کنار نظام کنترل کیفی دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشی که تأیید و استانداردسازی رسانۀ فیلم آموزشی را انجام 
می دهد، مأموریت جدیدی تعریف شــود کــه فیلم ها را مثالً  در 
چهار طبقۀ کیفی الف تا د طبقه بندی کند و براساس کمیت فیلم 
و طبقۀ کیفی آن، رقم اســتاندارد قیمت هم تعیین شــود. البته 
شاید برخی بر این باور باشند که بازار آزاد و رقابتی در گذر زمان 
در خودش برندها را ایجــاد می کند و غیرمتعهدها و کار نابلدها 
از بازار خارج می شــوند و قیمت هم در گذر زمان براساس عرضه 
و تقاضا شــكل واقعی به خود می گیرد،  اما واقعیت آن است که تا 
این فعل و انفعاالت طبیعی در بازار نوپا و ناتوان فیلم آموزشــی 
رخ دهد، شاید برای همیشه این رسانه به گوشۀ بی اعتمادی برود. 
لذا وجود یک نهاد حمایتی دولتی و حاکمیتی برای ایجاد تناسب 
در کیفیت و کمیت این آثار، به نسبت قیمت آن، بسیار ضروری 

به نظر می رسد.
اما تهدید سوم. در بعد محتوایی هم تهدیدی ممكن است رخ 
دهد. برخی از تولیدکنندگان برای اینكه ریسک سرمایه و تولید 
خود را کم کنند، کتاب درسی را که رسانه ای مصوب و قابل ارجاع 
است، به جای فیلم نامه قرار می دهند و فرصت تبدیل مفاهیم به 
محتوای فیلمی جدید در فیلم نامه را ایجاد نمی کنند. گویی کتاب 
را مصور و گویا کنند که این هم از ضعیف ترین اشكال تولید فیلم 
آموزشی است. در واقع، کتاب با شكل بیانی خود و براساس زبان 
علم تأثیر خود را برقرار می کند، حال آنكه فیلم که مبتنی بر زبان 
هنر و بیان غیرمســتقیم است، به دالیل دیگری و با توان دیگری 
نســبت به کتاب وارد چرخۀ فرایند یادگیری می شــود. اگر این 
تفاوت دیده نشود، با فیلم های الكنی مواجه می شویم که ظرفیت 

طبیعی فیلمی خود را به ظهور نرسانده اند.

در پایــان بایــد اظهار خشــنودی کــرد که هــم قوانین، هم 
زیرساخت های تولید و تكثیر، و هم سلیقۀ مخاطبان، به خصوص 
دانش آموزان، رســانۀ فیلم را بســیار دوســت دارند و این رسانه 
می تواند در انقالب پســادیجیتالی خود نقش مؤثرتر و تازه ای را 

به خود بگیرد.
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