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گزارشی از کارگاه آموزشی ارزیابان فیلم و رسانه های آموزشی

در آغاز این نشست، وحید گلستان، رئیس گروه تولید فیلم 
آموزشی »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی، تغییر بافت گفتمانی کالس درس را یکی 
از کارکردهای مهم فیلم عنوان کرد و گفت: »یکی از هدف های 
جدی نمایش فیلم »باال رفتن انگیزه« اســت و مهم ترین وظیفۀ 
معلــم خوب این اســت کــه دانش آموز را 
تهییج کند و در او انگیزه به وجود آورد. در 
روش سنتی، نمره  گرفتن دانش آموز را وادار 

به حفظ کردن پاسخ ها می کرد.«
وی افــزود: »اصــوالً کاربــرد تکنولوژی 
آموزشــی زمانی توجیه می شود که معلم با 
مشکل آموزشــی و یادگیری دانش آموزان 
مواجه شود و برای حل این مسئله بتواند به 
تکنولوژی آموزشی مراجعه و مسئله را حل کند. طبعاً   فیلم های 
آموزشــی یکی از مهم ترین  رسانه  هاست که جذابیت نسبی آن 

به طور طبیعی و ذاتی برای همه مشخص است.«
وحید گلســتان با ذکر تفاوت »طراحی آموزشــی برای فیلم« 
بــا طراحی آموزشــی معمولی، به بیان جایــگاه تعلیق در فیلم 
آموزشــی اشــاره کرد و گفت: »طبیعتاً در فیلم های داستانی و 
سینمایی تعلیق یکی از عناصر مهم و بنیادین محسوب می شود. 
اگر فیلمی شما را برای تماشای کامل آن جذب نکند و هیجانی 

برای تماشــای ادامۀ آن نداشته باشید، آن فیلم با کمبود تعلیق 
مواجه اســت. آنچه که در فیلم آموزشی اهمیت دارد، این است 

که تعلیق کنترل شده باشد.«
گلستان در پاسخ به سؤاالت حاضران در ادامه افزود: »زبان فیلم 
می تواند )نه ضرورتاً همیشــه( به زبان ادب و زبان شعر نزدیک 
شــود. یعنی کاری را انجام دهد که در زبان علم در حد معمول 
انجام شدنی نیست. همیشــه کتاب در بهترین حالت ممکن در 
زبان علم فرهیخته تر، اصیل تر و درست تر از فیلم خواهد بود. اما 
فرصتی که فیلم ایجاد می کند فرصتی است که در زبان شعری 
و زبان هنری می توان ایجاد کرد. یعنی معنا را به تأخیر بیندازیم 
تا مخاطب برای کشــف معنا درگیر شود. این درگیرشدن باعث 

ایجاد انگیزه و کنجکاوی می شود.«
وی ضمن جمع بندی بخش اول ســخنانش خاطرنشان کرد: 
»فیلم می تواند با تفســیرگری، یک فرصت ارتباطی ـ آموزشی 
جدیدی ایجاد کند، اما اگر از کنترل خارج بشود می تواند کامأل 

متضاد عمل کند.« 
رئیس گروه  تولید دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی در 
پاســخ به پرسش آقای غالمرضا شمسایی، ارزیاب محتوایی و 
فنی منابع غیرمکتوب دربارة زبان فیلم آموزشی گفت: »استفاده 
از فیلم می تواند سبب مشارکت مخاطب در به وجودآمدن معنا 
و تفسیرگری شود؛ اما اگر به فیلم ساز اجازه داده شود، آزادانه و 

امروزه اســتفاده از رسانه های گوناگون، از جمله تصویر، نمودار، پوســتر، نوار شنیداری، كتاب، و... در موقعیت های آموزشی سبب 
بهبود شــرایط یادگیری می شود. فیلم آموزشی از جمله رسانه های آموزشی اســت كه امكانات قابل توجهی را برای دست اندركاران 
آموزش فراهم می آورد. معلمان می توانند با بهره گیری از فیلم های آموزشی اثربخش بودن تدریس خود را افزایش دهند. اما اثربخشی 
این رسانه مستلزم آشنایی با قابلیت ها، روش های كاربرد و اصول طراحی و كاربرد آن است. در این راستا، چندی پیش »كارگاه فیلم 

آموزشی« با حضور كارشناسان و ارزیابان فیلم و رسانه های آموزشی برگزار شد كه گزارشی از این كارگاه را در ادامه می خوانید.

 كارگاه فیلم و رسانه های آموزشی

گلستان: استفاده از 
فیلم می تواند سبب 

مشارکت مخاطب در 
به وجودآمدن معنا و 

تفسیرگری شود

|  رشد جوانه | شمارة 57 | پاییز 1396 22



به هر شــکلی که دوست دارد به محتوا بپردازد، یا به تعبیر شما 
به  واگرایی و مفاهیمی برســد که در درون فرد تکرار و تفســیر 
می شــوند و الیه های زیرین ایجاد می کننــد، این فیلم ضرورتاً 
فیلم آموزشــی خوبی نیست. شــاید فیلم خوبی باشد و حتی از 
فســتیوال های جهانی نیز جایزه بگیرد، اما در امر آموزش، فیلم 

خوبی محسوب نمی شود.«
گلستان در پاسخ به پرسش حیدری فرد، دیگر ارزیاب حاضر 
در جلســه   که دربارة ایجاد واگرایی در فیلم آموزشــی پرسیده 
بود، توضیح داد: واگرایی مزیت محســوب نمی شود و یک نقطه 
ضعف است. تناقض ذاتی این است که از رسانه ای که معنا را به 
تأخیر می اندازد، برای آموزش استفاده می کنیم. چرا؟ چون هیچ 
رسانۀ دیگری جذابیت رسانۀ فیلم را ندارد. با وجود اینکه ایران 
جزو کشورهایی اســت که در تولید فیلم آموزشی سابقۀ نسبتاً 
طوالنی دارد، اما امروزه به ســختی می توان به تعداد انگشــتان 
دســت،  فیلم ساز آموزشی درجۀ یک را نام برشمرد، در حالی که 

مطمئناً می توان صدها نویسندة درجه یک برشمرد.
عزیزی، یکی از ارزیابان حاضر در جلسه پرسید: »شما گفتید 
که محتوا وقتی به فیلم تبدیل می شود، تغییر می کند. در جایی 
دیگر از صحبت هایتان هم اشــاره کردید کــه به مطالب عمق 
می دهیم و به الیه های زیرین نفوذ می کنیم، بدون اینکه محتوا 
عوض شــود. این جمله ها هم معنی نیســتند. آیا محتوا تغییر 

می کند یا نمی کند؟«
گلســتان در پاســخ گفت: »محتوا تغییر نمی کند و ما تنها به 
محتوا شــکل می دهیم، چون خودش عمــق دارد. عمق دادن 
می تواند یکی از کیفیت های شــکل دادن به محتوا محســوب 

شود.«
از نظــر زهرا سلیمی زاده، ارزیاب فنی نرم افزارهای آموزشی 
»بــا توجه به اینکه اکنون کتاب های تفکر و پژوهش وارد عرصۀ 
آموزش شده اند و دانش آموزان باید فیلم آموزشی ببینند و فیلم 
را نقد و بررســی کنند و معلمان نیز گاهی سر کالس درس انشا 
یا هنر از فیلم استفاده می کنند، اتفاقاً آن بخشی از فیلم که بشود 
از آن برداشت های مختلف کرد، خیلی خوب است. در واقع هدف 
آن درس خاص تأمین می شود. یعنی همیشه این نیست که فیلم 

آموزشی باید چیز خاصی را روایت کند.«
در ادامــه وحید گلســتان، رئیس گروه تولید فیلم آموزشــی 
خاطرنشان کرد: »پخش فیلم هنگام تدریس باید بتواند بحثی را 
که در کالس شروع شده بود، گسترده تر سازد و فرصت یادگیری 
ایجاد کند. مصــداق و مثال بیاورد و اگر مبحث ذهنی اســت، 
بتواند مابه ازای عینی بیاورد. همچنین خوب اســت سؤال جدید 

ایجاد کند.«
وی سپس به هدف های فیلم آموزشی اشاره کرد و افزود: »نبود 
طراحی آموزشــی مناسب، بیشــترین ضعف فیلم های آموزشی 
موجود اســت. زمانی که طراحی آموزشــی ضعیف باشد، همۀ 
اتفاقات بد بعدی را نیز به دنبال دارد. هنوز برخی از خانواده ها و 

حتــی معلمان و دانش آموزان فکر نمی کنند که فیلم دیدن یک 
فعالیت جدی آموزشــی اســت. جدیت به معنای میزان تمرکز، 
میزان دقت و میزان ارزشــیابی است که پس از دیدن فیلم باید 

حاصل شود.«
وحید گلستان از فیلم آموزشی به عنوان پویاترین و ارزان ترین 
رســانه یاد کرد و گفت: »کتاب، فیلم، نرم افزار، ســایت و غیره 
وظیفه دارند در خدمت آموزش باشــند. متأسفانه ما در دوره ای 
هســتیم که هم در ســطوح کالن نگاه به فیلم درست نیست و 
هم در جامعه، فرهنگ استفاده از فیلم به عنوان رسانۀ آموزشی 
تثبیت نشده است. گویی دانش آموز با دیدن فیلم دارد وقت تلف 
می کند، در حالی که فیلم در حافظۀ بصری دانش آموز می ماند و 

به او کمک می کند.«
وی افزود: »بازار فیلم آموزشــی به دالیل 
متفــاوت هنوز به وجود نیامده اســت. البته 
تعدادی از مؤسسات کار می کنند و تعدادی 
هم به سود نســبی رســیده اند، ولی کافی 
نیســت. باید یک فکر جدی بشود که بخش 
خصوصی در تولید فیلم آموزشی قوی شود 
و ســود ببرد. روش های گوناگونی در زمینۀ 
ســاخت و تولید فیلم آموزشی وجود دارند 
کــه می توانند به بهترین نحــو اصل علمی، 
اصل آموزش و اصــل تربیت را بیان کنند و 
به دنبال خود فیلم های مناســب بعدی را به 

ارمغان بیاورند.
گلســتان در جمع بندی نهایی گفت: »این 

ضرورت احســاس می شــود که در داوری ها همۀ موارد در نظر 
گرفته شوند. اکنون ما شاهد آن هستیم که دانش آموزان از طریق 
رســانه های جدید وارد یک روند آموزش غیررسمی شده اند. اگر 
جلوی این رســانه ها گرفته شود، اشتباه بزرگی رخ داده است. از 
یک طرف باید مراقب بودکه این فیلم ها از فیلتر خارج نشــوند 
و از طرف دیگر آن قدر فیلتر نشــوند که هیچ مطلبی برای ارائه 

وجود نداشته باشد.«
وی در مورد زمان اســتاندارد فیلم آموزشی هم گفت: »زمان 
استاندارد فیلم آموزشی برای دورة ابتدایی کمتر از 12 دقیقه و 

برای دورة متوسطه کمتر از 25 دقیقه است.«
وحید گلســتان در پایان به دو نوع فیلم آموزشــی مستقیم و 
غیرمستقیم اشاره کرد و افزود: »فیلم آموزشی غیرمستقیم برای 
اهداف نگرشــی مناسب اســت. اگر می خواهید اخالق کودک و 
نوجوان خوب شود و در او تغییر نگرش، تغییر باور و عادت خوب 
ایجاد کنید، فیلم های آموزشــی غیرمســتقیم مناسب اند. چون 
هرچند محتوا کم ارائه می شود، ولی عمق دارد و تأثیرگذاری اش 
بیشــتر اســت. پس اگر می خواهید اطالعات زیــادی به بچه ها 
بدهید، یعنی جنبۀ علمی فیلم بیشتر از جنبۀ تربیتی آن باشد، 

از فیلم های آموزشی مستقیم استفاده کنید. 

گلستان: فقدان طراحی 
آموزشی مناسب، 
بیشترین ضعف فیلم های 
آموزشی موجود است 
زمانی که طراحی 
آموزشی ضعیف باشد، 
همة اتفاقات بد بعدی را 
نیز به دنبال دارد
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