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 فیلم آموزشی1 
 

تاریخچه

 ابزارهــای آموزشــی ابزارهــای فیزیکــی/ نرم افــزاری هســتند کــه بــرای ارائــه محتــوای آموزشــی 
و در جهــت آمــوزش بــه فراگیــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. بــر اســاس ایــن تعریــف، تمامــی 
ــی  ــی تلق ــانه آموزش ــره، رس ــم و غی ــر، فیل ــل کالس درس، کامپیوت ــی از قبی ــای آموزش ابزاره
ــاز  ــکا ب ــه ابتــدای قــرن بیســتم در آمری می شــوند. تاریخچــه اســتفاده از رســانه های آموزشــی ب
می گــردد. واژه آمــوزش بصــری2 از ســال 1908 مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. در نیمــه دوم 
قــرن نوزدهــم اســتفاده از پروژکتورهــای نمایــش تصاویــر متحــرک رواج یافــت و اولیــن کاتالــوگ 
ــال،  ــان س ــر هم ــت. در اواخ ــار یاف ــال 1910 انتش ــکا در س ــی در آمری ــای آموزش ــه فیلم ه تهی
سیســتم مــدارس دولتــی روچســتر3 در نیویــورک از فیلم هــای آموزشــی بــرای ارائــه کوریکولــوم 
درســی اســتفاده کــرد. در ایــن راســتا، تامــس ادیســون در ســال 1913 اعــالم داشــت کــه طــی 
ده ســال سیســتم آمــوزش مــدارس تغییــر خواهــد یافــت و کتاب هــا از گردونــه اســتفاده خــارج 

خواهنــد شــد.

1 Educational or instructional film 
2 Visual education or instruction
3 Rochester school system 
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اگرچــه ایــن واقعــه تــا ســال 1923 رخ نــداد، امــا بیــن ســال های 1914-1923 جنبــش اســتفاده 
ــه ای و  ــورت حرف ــه ص ــی ب ــم آموزش ــه فیل ــه تهی ــت. 5 موسس ــی رواج یاف ــای آموزش از فیلم ه
ــی  ــه آموزش ــش از 20 موسس ــد و بی ــدازی ش ــی راه ان ــای آموزش ــا فیلم ه ــط ب ــال مرتب 5 ژورن
ــد و  ــه می نمودن ــی ارائ ــم آموزش ــتفاده از فیل ــا اس ــود را ب ــی خ ــای آموزش ــوم دوره ه کوریکول
ــدازی شــد. در دهه هــای 1920 و 1930  ــر آمــوزش بصــری در سیســتم های آموزشــی راه ان دفات
ــمعی  ــای س ــه آموزش ه ــود را ب ــای خ ــری ج ــوزش بص ــد، آم ــه ش ــا اضاف ــه فیلم ه ــدا ب ــه ص ک
ــه  ــید ک ــاپ رس ــه چ ــمعی-بصری ب ــوزش س ــاره آم ــی درب ــالوه، کتاب های ــری1 داد. به ع و بص
مهم تریــن آن هــا بصــری ســازی کوریکولــوم2 بــود. بــا شــروع جنــگ جهانــی دوم جنبــش اســتفاده 
از آمــوزش ســمعی بصــری کنــد شــد، هــر چنــد وســایل ســمعی-بصری، فیلم هــای آموزشــی و 
ــت. اســتفاده از  ــرار می گرف ــورد اســتفاده ق ــادی م ــا حــد زی ــش ت پروژکتورهــای اوورهــد در ارت
ــرای  ــر و کارآمــد ب ــد آمــوزش موث ــا بتوان ــکا کمــک کــرد ت ــت آمری ــه دول فیلم هــای آموزشــی ب
تعــداد زیــادی از افــراد بــه طــور گروهــی را اجــرا نمایــد. در دهــه 1950، اســتفاده از تلویزیــون 

ــر گذاشــت.  ــر جنبــش آمــوزش ســمعی-بصری تاثی ــرای نمایــش فیلم هــای آموزشــی ب ب

1 Audio-Visual 

2 Visualizing the Curriculum (Hoban, Hoban,& Zissman, 1937) 
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 instructional technology و educational technology در اوایــل دهــه 1970، واژه هــای
جــای خــود را بــه visual instruction داد. تلویزیــون بــرای نمایــش فیلــم آموزشــی پــس از 
مدتــی جــای خــود را بــه کامپیوتــر داد و اســتفاده از کامپیوتــر بــرای نمایــش فیلــم آموزشــی در 
ــال  ــن آوری دیجیت ــری و ف ــای کامپیوت ــا پیشــرفت ه ــت. از ســال 1995 ب ــه 1980 رواج یاف ده
ــت. در  ــتری یاف ــوزش رواج بیش ــرای آم ــی ب ــانه های آموزش ــتفاده از رس ــت، اس ــه اینترن من جمل
ــای  ــانه ای و فیلم ه ــد رس ــواد چن ــال، م ــای دیجیت ــتفاده از فن آوری ه ــز اس ــر نی ــال های اخی س

آموزشــی رواج بیشــتری یافتــه اســت)1(.
فیلــم آموزشــی عبــارت از فیلمــی اســت کــه هــدف اصلــی آن آمــوزش بــه افــراد و انتقــال دانــش 

ــوان یکــی از شــیوه های تدریــس در کالس درس اســتفاده می شــود )2(.  اســت و از آن به عن
ــات را  ــف و هیجان ــون عواط ــت چ ــان تر اس ــم آس ــتفاده از فیل ــا اس ــی ب ــم آموزش ــال مفاهی انتق
می تــوان از طریــق فیلــم بــه راحتــی انتقــال داد. در محیط هــای بالینــی ارائــه تاریخچــه بیمــاری 
ــوارد  ــوزش م ــرای آم ــوان ب ــم می ت ــالوه، از فیل ــت. به ع ــر اس ــی واقعی ت ــم آموزش ــق فیل از طری

شــناختی و هیجانــی نیــز اســتفاده کــرد)3و 4(. 
 بســیاری از فیلم هــای آموزشــی در چنــد ســری تهیــه می شــود و هــر ســری بــه بحــث پیرامــون 

یــک موضــوع خــاص می پــردازد.
ــر  ــای دیگ ــوم پزشــکی و بســیاری شــاخه ه ــس عل ــرای تدری ــوان ب ــای آموزشــی می ت از فیلم ه
ــوم نقشــی اساســی ایفــا  ــواع کوریکول علــم بهره منــد شــد. فیلم هــای آموزشــی در بســیاری از ان

ــدارد)5 و 6(. می کنــد، اگــر چــه اســتفاده از آن هــا در محیــط هــای آموزشــی چنــدان رواج ن
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ــرای  ــاد1  ب ــر نق ــی تفک ــای مبتن ــی رود و فیلم ه ــمار م ــه ش ــی ب ــع آموزش ــی منب ــم آموزش فیل
ــرک دارای  ــر متح ــت. تصاوی ــب اس ــخصی مناس ــای ش ــی و فض ــای آموزش ــتفاده در محیط ه اس
ــال  ــرای مث ــد. ب ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــی را تح ــای مختلف ــت و جنبه ه ــرد اس ــن کارب چندی
فیلم هــای آموزشــی جنبــه ســرگرم کننده نیــز دارد و تفکــر خــالق را تقویــت می کنــد. آمــوزش 
در محیــط کالس درس و خــارج از آن بــا اســتفاده از فیلــم آموزشــی بــه ســهولت اتفــاق می افتــد.

ــوان  ــران اســت و می ت ــرای مدرســین و فراگی ــوان منبعــی ارزشــمند ب فیلم هــای آموزشــی به عن
از آن هــا در دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی بــرای تدریــس رشــته های مختلــف آموزشــی 

اســتفاده نمــود.

فواید استفاده از فیلم آموزشی)6 و 7(.

•  ارائه بهینه کوریکولوم درسی 
•  تقویت حافظه در یادآوری دانش جدید 

•  تسهیل تفکر نقاد و حل  مسئله
•  تقویت یادگیری ماهرانه 

•  جلب توجه دانشجویان و مشارکت عمیق آنان در یادگیری
1- افزایش انگیزه یادگیری در دانشجویان

2- تقویت یادگیری مستقل
3- ارتقاء یادگیری

•  ارائه فرصت های یادگیری واقعی 
•  ارائه خدمات به گروه های آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

1 Critical thinking 
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ویژگی های یک طرح مطلوب فیلم آموزشی)8(.
•  داستان مناسب

•  بیان حقایق انسانی از طریق تصاویر
•  بیان دیدگاه های  فردی یا نقادانه 

•  اطالع رسانی و ترغیب  عاطفی-هیجانی مخاطب

مراحل تهیه پروپوزال فیلم آموزشی1 
•  تحلیل وضعیت موجود در راستای نیاز به تهیه فیلم آموزشی درباره موضوع پیشنهادی

•  تعیین مخاطب
•  تعیین هدف از تهیه فیلم 

•  انتخاب بهترین راه برای دستیابی به هدف تعیین شده 
•  انتخاب عنوان مناسب 

•  تهیه طرح درس بر اساس عنوان انتخابی
•  اخذ تائیدیه طرح درس از گروه آموزشی مربوطه

•  مفهوم سازی2: ارائه ایده اولیه
•  طراحــی پــروژه3: ارائــه طــرح کلــی از بخش هــای مختلــف پــروژه ی فیلــم آموزشــی، بــه دنبــال 

ایــن مرحلــه متــن کامــل فیلــم بــه رشــته تحریــر در می آیــد.
گاهــی ایــده اولیــه بــه تهیــه کننــده فیلــم آموزشــی پیشــنهاد می شــود، در این صــورت فیلم ســاز 
بــر اســاس قــرارداد منعقــده، مطابــق بــا نظــرات ســفارش دهنده، مجموعــه مــورد نظــر را تهیــه 

خواهــد کــرد.
ــوص  ــی را در خص ــه متن ــه فیلم نام ــس از تهی ــد پ ــنهاددهنده می توان ــوارد، پیش ــایر م •  در س

طــرح پیشــنهادی بــا ذکــر بودجــه پیشــنهادی بصــورت مکتــوب بــه گــروه یــا موسســه آموزشــی 
مــورد نظــر در دانشــگاه تحویــل نمایــد و در صــورت تاییــد عنــوان، طــرح و پیش نویــس اولیــه 
ــم مــورد  ــرای تهیــه فیل ــا موسســه آموزشــی، ب فیلم نامــه و بودجــه پیشــنهادی توســط گــروه ی

نظــر اقــدام نمایــد.

1 Basic basics 
2 Conceptualization 
3 Project development 

5



References

1. Reiser,  R. A, A History of Instructional Design and Technology: Part I: 
A History of Instructional Media, ETR&D, Vol, 49, No, 1,2001, pp, 64-53 
ISSN 1629-1042

2. Michel, E., Schneider , W.(2007). Educational films in the classroom: 
Increasing the benefitLearning and Instruction,Volume 17, Issue 2, April 
2007, Pages 183-172

3. Blasco, P.G., Moreto, G., Rocolleta, A., levites, R., Janaudis, M.A Using 
Movie Clips to Foster Learners’ Reflection: Improving Education in the 
Affective Domain

4. Carletonhttp://serc.carleton.edu/sp/library/media/why.html, Retrieved, 
June, 2017

5. Ellsworth, E. (1987), Educational Films against critical pedagogy, The 
Journal of Education , Vol. 169, No. 3, Critical Teaching and Liberatory 
education (1987), pp.47-32

6. http://www.zaneeducation.com/educational-video/education-and-video.
php

7. http://www.uq.edu.au/teach/video-teach-learn/ped-benefits.html, 
Retrieved June,2017

8. http://www.filmandmedia.ucsb.edu/people/faculty/portuges/papers/How_
to_write_a_documentary_treatment.pdf, Retrieved June, 2017

6



What is an
    Educational Film?

Dr.Shoaleh Bigdeli,
Associate Professor,

Department of Medical 
Education,

Faculty of Medicine

Editor: Dr.Afsaneh Dehnad
Associate Professor,

Department of Foreign 
Languages

School of Health 

Education Development 
Center (EDC)

Iran University of Medical 




