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كاربرد فناوري آموزشي
روح ا... مالمير (كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي)

                                                                                مقدمه                                                                                                                                                                            
خوانندگان گرامي و مجريان محترم اجراي «زنگ فيلم» در كالس درس، سالم و دو صد درود

با لطف و عنايت خداوند متعال و مهر و محبت شــما فرهيختگان عرصة علم و دانش، در سال تحصيلى 99-1398 نيز همچون سال 
گذشته، در هر يك از شــماره هاى ماهنامة فناوري آموزشى، با بخش «زنگ فيلم» در خدمت شــما عزيزان خواهيم بود. در هر شماره 
گزيده اى از  فيلم هاى برتر جشــنوارة بين المللى فيلم رشد را معرفى مي كنيم تا ان شــااهللا يارى گر شما در تدريس باشد و دانش آموزان 

لحظات و ساعات بهترى را در كالس درس سپرى كنند. 
همچنان بر اين باوريم كه پخش فيلم در كالس درس از جمله فعاليت هايى است كه مى تواند بر شور و اشتياق دانش آموزان براى حضور 
بهتر و فعال تر آنان در كالس و مدرســه بيفزايد. اگر فيلم هاى مورد نظر، عالوه بر جنبة سرگرمى، ويژگى هاى علمى، آموزشى و تربيتى 
داشــته باشند، تأثيرگذارى آن ها دو چندان مي شود و به عنوان وســيله ا ى كمك آموزشى، براى نيل به يادگيرى پايدارتر دانش آموزان، 
يكى از اجزاى مؤثر در بسته هاى آموزشــى خواهند بود. از اين رو، گروه توسعه و توليد رسانه هاى شنيدارى و ديدارى سازمان پژوهش 
و برنامه ريزى آموزشــي وزارت آموزش و پرورش با اراده اى مصمم تر، براى عينيت بخشيدن به اين مهم و برخى از اهداف تعيين شده در 
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، از جمله «ايجاد تنوع در فرصت هاى  تربيتى در مراكز آموزشى و تربيتى براى پاسخ گويى به نيازهاى 
دانش آموزان (راهكار1- 16)»، همچنان به معرفى گزيده فيلم هاى منتخب اين جشــنواره،  با تعيين گروه مخاطبان، خواهد پرداخت و در 
صورت درخواست، آن ها را در اولين فرصت ممكن به دست معلمان و مديران محترم خواهد رساند تا در كالس درس به نمايش درآيند و 

زمينة يادگيرى بهتر و بيشتر مطالب درسى را در دانش آموزان فراهم آورند.
***

فرهنگيان محترم، اولياي گرامى و متوليان ارجمند آموزش و پرورش براى تهية فيلم هاى معرفى شده مى توانند به يكى از روش هاى 
زير اقدام كنند:  

الف) تماس با شماره تلفن 88305861- 021 (گروه توليد فيلم هاى آموزشى)
ب)    ارســال درخواست كتبى از طريق نشانى الكترونيكى goroohehonari@gmail.com (با ذكر نام، شمارة تلفن، نشانى 

دقيق و كدپستى)
ج)    مراجعة حضورى به نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شمالى، نرســيده به پل كريمخان، سازمان پژوهش و برنامه ريزى 

آموزشي وزارت آموزش و پرورش، طبقة دوم، گروه توسعه و توليد رسانه هاى شنيدارى و ديدارى

 كليدواژه ها:     فيلم آموزشي، فيلم رشد، فناوري آموزشي، يادگيري                                                                                                        

معرفى گزيدة  فيلم هاي 
جشنوارة بين المللي فيلم رشد 

براي پخش در كالس درس

زنگفيلم
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 آفت عظيم 
هميشه در هر اجتماع و جامعه اى افرادى 
هســتند كه به داليلى مدام خودشان را به رخ 
ديگران مى كشند و متكّبرانه عمل مى كنند. اين 
تكّبر و حس برتــرى در اعمال و گفتار آن ها، 
ديگران را آزرده خاطر و ناراحت مي كند و تأثير 
بدى برجاى مى گذارد. چنين افرادى همچون 
بادكنكى كه از باد غرور و نخوت پر شده باشد، 
در برهوت جهل و نادانى خود سير مى كنند و 
با زير پا نهادن اصول تواضع و فروتنى، خود را 

برتر از ديگران مى دانند. 
يكى از بزرگ ترين آفت هايى كه در مسير 
كمال انســان گريبان گير او مى شود، اين است 
كه بدون توجه به آثار ســوء فردى و اجتماعى 

آن، بــراي ارضــاى حــس كمال جويــى، به 
فضيلت هايش فخر مى كند و مى بالد. از اين رو، 
قرآن در آيات متعددى، براى شناساندن اين 
آفت عظيم، به آثار و ريشــه هاى آن پرداخته 
و انسان ها را از اين صفت غير اخالقى بر حذر 
داشته اســت. از جمله در آية 18سورة لقمان 
آمده اســت: « و ال تُصعِّْر خــّدك لِلّناِس و ال 
تْمــِش فِى اْألْرِض مرحــاً إِّن اّهللا ال يِحبُّ كّل 
ُمْختــاٍل فُخورٍ»: و روى خــود را از مردم (به 
تكّبر) بر مگردان، و در زمين مغرورانه راه مرو، 
زيرا خداوند هيچ متكّبر فخر فروشى را دوست 

ندارد».
عمل خودســتايى از رفتارهاى زشــت و 
ناپســند به حساب مى آيد، زيرا باعث مى شود 

انســان از مدح خويش در حضور ديگران، از 
خودش يا اعمال و رفتارش خشــنود شــود. 
چنين حالتى غالباً موجب عجب يا كبر است. 
اگر منشأ خودســتايي، كبر و عجب باشد، يا 
اهداف ناپسند ديگر، زشت و مذموم است، اما 
اگر خودســتايي بر اساس هدفى پاك صورت 
بگيرد، نه تنها زشــت نيست، بلكه پسنديده 
است. از جمله اينكه وقتى عزيز مصر به يوسف 
گفت: «امــروز نزد ما جايگاهــى واال دارى و 
مورد اعتماد هستى»، يوسف در مقام معرفى 
خودش گفت: «مرا بر خزانه هاى اين سرزمين 
بگمار كه من نگهبانى دانا هستم» (يوسف/ 54 
و 55). ديگر اينكه حضرت نوح به هنگام تبليغ 
دين خدا به مردمش گفت: «من براى شــما 
خيرخواهى امينم» (اعراف/ 68). در نتيجه، اگر 
خودســتايى براي احقاق حّق يا نجات دين يا 
نجات مردم و امثال آن باشــد، نه تنها زشت 

نيست، بلكه الزم است. 
علل و عوامل گوناگوني دست به دست هم 
مى دهند و زمينه را براى فخرفروشــى فراهم 
مى كننــد. برخى از اين عوامــل عبارت اند از : 
بهره  مندى غافالنــه از نعمت هاى خداوندى،  
تفاخر به مــال و ثروت فراوان، جهل و نادانى، 
غرور، شرك و ريا، قدرت داشتن و خودپسندى. 
چنين عواملى سبب مى شوند طاووس غرور و 
فخرفروشــى در وجود ما انسان ها به حركت 

درآيد و بال و پر باز كند.
در مدرسه ها و كالس هاى درس نيز هستند 
دانش آموزانى كه ناخواسته به چنين صفت غير 
اخالقى و ناپسندى گرفتارند و متوجه تأثيرات 
بد آن در بين دوستانشــان نمى شــوند. اگر 
معلمان و مربيان محترم چنين دانش آموزانى 
را به موقع شناسايى نكنند و آن ها را در ترك 
اين صفت غير اخالقى راهنمايى نكنند، ممكن 
اســت اين دانش آموزان تا آخر عمر از چنين 
اخالق ناپسندى در وجود خود، آگاهى نيابند و 
مدام افراد خانواده و جامعه را از خود برنجانند.
فيلــم پويانمايــى «قــورى» يكــى از 
فيلم هاى راه يافته به بخش مســابقة چهل 
و هشــتمين جشــنوارة فيلم رشد است كه 
با موضــوع مذمت غرور و خودســتايى، در 
فضايى شاد و آهنگين، توليد شده و تماشاى 
آن لحظــات تفكر برانگيز و شــادي را براى 

دانش آموزان به همراه خواهد داشت. 

و  بر شور  كه مي تواند  است  فعاليت هايي  از جمله  در كالس  فيلم  پخش 
اشتياق دانش آموزان براي حضور فعال تر آنان در كالس و مدرسه بيفزايد

قوری 
كارگردان : مهدى صادقى راد

قالب : پويانمايى (بخش فرهنگيان)
مدت زمان : پنج دقيقه

ë خالصة فيلم: يك قورى بزرگ و زيبا باعث فخر و مباهات زن خانه شــده 
است، طوري كه هر وقت زنان همسايه به خانة او مى آيند، از قورى اش تعريف 
مى كنند. همين توجه زياد زِن خانه به قورى باعث شده جناب قورى هم به 
ديگر وسايل خانه، از جمله استكان ها و گلدان ها فخر بفروشد و خودش را 

مهم تر از بقيه تصور كند تا اينكه گربه  اى بازيگوش وارد خانه مى شود و ...
ë مخاطب : اين فيلم براى تماشــاى دانش آموزان دوره هاى اول و دوم ابتدايى 

پيشنهاد مى شود.

عنوان فيلم: 


