رسانه های الکترونیکی
ویدئوکلیپ آموزشی (شامل برنامه و تیزر تلویزیونی و فیلم های آموزشی)
تعریف

ابزاری مفید برای باال بردن سطح آگاهی مخاطب و ایجاد تغییر رفتار ساده در بین افراد جامعه است.
فیلم عبارتست از یك نمایش حاوی تصاویر متحرك و صدادار كه از قرارگیری تصاویر ثابت پشت سرهم و با سرعت
باال در مقابل چشممم ایجاد می گردد .فیلم دارای انواع تعریف شممده ای از جمله فیلم داسممتانی ،فیلم مسممت،د ،فیلم
بوم ش،ا سی و فیلم آموز شی ا ست .فیلم دا ستانی كه اكثر فیلمهای تجاری نیز در این گروه قرار میگیرند ،دارای یك
داسممتان می باشممد و سممازندگان فیلم تمام شممرای را برای روایت این داسممتان به دلخواه خود تغییر می ده،د .فیلم
م ست،د به ت صویر ك شیدن جریان طبیعی زندگی ا ست كه در آن سازندة فیلم فق زاویة دید خود را با یك واقعیت
ت،ظیم می ك،د .فیلم بوم ش،ا سی عبارت ست از فیلم هایی كه برای آ ش،ایی با فره،گ های مختلف معموالً نا ش،اخته
جهان ساخته می شود و می تواند ماهیت مست،د یا داستانی داشته باشد.
فیلم آموزشی كه رسالت اصلی آن آموزش مخاطب میباشد از مصاحبه با افراد صاحب نظر ،داستانی كه توس فردی
آگاه نوشممته شممده باشممد و تصمماویر و اش م ا گرافی ی برای مفهوم نمودن موضمموع مورد آموزش حداكثر اسممتفاده را
بعملمیآورد .برنامه تلویزیونی نیز در این د سته از ر سانه های آموز شی قرار می گیرد .یك برنامه تلویزیونی نیز می
تواند سریا  ،فیلم دا ستانی و م صاحبه هایی با شد كه دان شگاهها و مراكز آموزش سالمت ،با ق صد آموزش بهدا شت
تهیه نموده اند.
محیطی كه یك فیلم آموزشممی در آن اتفاق میافتد معموالً با موضمموع مورد آموزش مرتب می باشممد و برحسممب
طبیعت موضوع می تواند از هر یك از انواع ذكرشده فیلم برای آموزش بهره گیرد.
ویژگی ها

به طور كلی فیلم های آموزشممی به دلیل كاربرد تصمماویر متحرك ،صممدا و معموالً محتواهای سممرگرم ك،،ده ،برای
مخاطب جذاب ه ست،د .ام ان ت ثیر و توزیع در حجم گ سترده دارند و طیف و سیعی از افراد از س،ین مختلف و با
توانایی های مختلف تح صیلی را پو شش می ده،د .در فیلم آموز شی یا كلیپ های ویدئویی ،زمان انتقا پیام تو س
مخاطب تعیین می شود.
فیلم های آموزشی و برنامه های تلویزیونی ،عمدتاً هزی،ه بر و گران بوده و به ام انات دیداری و ش،یداری و دقت باال
در تولید نیاز دارند .در فیلم های آموزشی ام ان تعامل بین مخاطب و محتوای پیام وجود ندارد.
در مورد برنامه های تلویزیونی كه بخ شی از این د سته ر سانه ها مح سوب می شوند ،ویژگی های كلی همان،د سایر
ویدئوكلیپ ها می باشممد .یك برنامه تلویزیونی مخاطبین بسممیاری در جامعه را تحت پوشممش قرار می دهد و ج،به
های مختلفی از موضوعات را مورد بحث قرار داده و با استفاده از پیام های ش،یداری و دیداری اثربخشی بیشتری در
مخاطبان خود خواهد داشت و توانایی تغییر رفتارهای ساده در مخطبان خود دارد.

دو ویژگی برنامه های تلویزیونی این ا ست كه مم ن ا ست در طو برنامه پیام ار سالی كمرنگ شده و چون انتقا
پیام یك سویه است ،برای اطمی،ان از دریافت مطلب از سوی مخاطب ،نیاز به پیگیری مخاطب دیده می شود.

 1-1-1-3معیار ارزشیابی

برای ارزشیابی یك ویدئوكلیپ آموزشی ،از هر نوع برنامه های تلویزیونی یا فیلم های ویدئویی و یا تیزرهای تلویزیونی به سه بعد مفاهیم ،ساختار و اجرای برنامه دقت می شود؛
بعد

موضوعات

ارزشیابی

نکات مهم در ارزشیابی
تعیین اهداف ،تهیه پیش نویس یا طرح تیزر یا برنامه ،نوشتن جمالت و ویرایش
اگر  4مورد فوق توس افراد صاحب نظر در امر سالمت و بهداشت انجام شده5:
اگر  3مورد فوق توس افراد صاحب نظر در امر سالمت و بهداشت انجام شده4:
اگر  2مورد فوق توس افراد صاحب نظر در امر سالمت و بهداشت انجام شده3:
اگر  1مورد فوق توس افراد صاحب نظر در امر سالمت و بهداشت انجام شده2:
اگر افراد صاحب نظر فق در مقام مشاوره (غیرحضوری یاحضوری) برای تهیه تیزر مشاركت داشته اند1:
 -1متن تیزر تا چه حد با مطالب علمی به صورت عام (مفاهیم وحقایق پزش ی وبهداشت) انطباق دارد؟ (زیر  %55امتیاز  1و  55 ،2تا  %55؛  3و  ،4بیش از  %55؛ .)5
 -2متن تیزر و مفاهیم آن تاچه حد با مطالب موجود در آخرین رفرنسهای علمی موجود مطابقت دارند؟ (زیر  %55امتیاز  1و  55 ،2تا  %55؛  3و  ،4بیش از  %55؛ .)5

دقت

ارزیابی
مفاهیم

عممدم تمم،مماقمم
ی پارچگی
شفافیت

 .1ارزیابی برنامه از نظر عدم ارائه مطالب مبهم و گ،گ ارزیابی می شود.
 .2هم متن وهم بیان پیام مب،ای اعما ارزشیابی قرارمی گیرند.
 .3در مورد گویا بودن تصاویر قضاوت شود.

جذابیت

جذابیت پیام م،وط است به این كه كیفیت تولید م،اسب با تاكید برجاذبه های مثبت داشته باشد .جاذبه هایی كه برای مخاطب دلپذیر باشد صدای زیبا ،هم اری با افراد حرفه ای یا
موسیقی م،اسب در ایجاد جذابیت مؤثرند .ارائه راه حل برای مش ل مطرح شده نیز در جذاب شدن محتوای پیام مؤثر خواهد بود.
 .aبه هریك از آیتم های زیر 1نمره تعلق می گیرد:
 موسیقی مت،اسب
 ترجیح جاذبه مثبت به م،فی
 كیفیت تولید
 هم اری با افراد حرفه ای
 .bاگر راه ار ارائه شده ←  5امتیاز؛ اگرنشده←  1امتیاز
 .cاستفاده از افراد سرش،اس ورزشی ،سی،مایی ،موسیقی و سیاسی می تواند پایه ارزیابی این سؤا قرار گیرد.

مقبولیت

 -1در صورت استفاده از افراد سرش،اس به سؤا زیر پاسخ دهید .در غیر این صورت از پاسخ دادن صرف نظر شود.
 -2هر یك از آیتم های زیر  1نمره كسب می ك،د:

برنامه
تلویزیونی

و

 .1م،ظور این است كه درطو برنامه اطالعات یك دست و بدون ت،اق ارائه شود.
 .2مطالبی كه ه،وز از نظر علمی قطعیت نیافته اند ،در برنامه ارائه میشوند یا خیر؟
 .3توالی و ترتیب م،طقى بین مطالب مطرح شده در برنامه را ارزیابی ك،ید.





خوش نام بودن
معروف بودن (به نی ی) ،مقبولیت عام از نظر مخاطب
نداشتن نفع مالی

خالقیت

ارزیاب میتواند برحسب این كه برنامه تا چه حد از نظر ساختاری ،تازه و ابت اری است و شیوه های بیان مطلب جذاب و بدون سابقه است ،ارزیابى را انجام دهد.

م،اسبت داشتن

میزان پیچیده بودن مطالب ارائه شده با توجه به این كه گروه هدف برنامه ،چه گروهی هست،د باید ارزیابی شود.

كیفیت ساخت

 .1ارزیاب باید ش ل برنامه تولید شده را با اهداف و گروه هدف برنامه س،جش ك،ید.
 .2كیفیت وضوح و مشخص بودن تمام كلمات برنامه تلویزیونی ارزیابی شود.

 .3كیفیت از نظر وضوح تصویر و شفافیت آن ،نرما بودن تیم حركت و سی،ك بودن صدا و تصویر ،مب،ای ارزیابی است.

ساختار

جذابیت

ارزیاب با ا ستفاده از معیارهایی مان،د ا ستفاده از شخ صیت هاى محدود ،ا ستفاده از مو سیقى ،هیجان و افراد معروف (در حدی كه پیام ا صلی را كمرنگ ن ،د) ،برنامه را ارز شیابى می
ك،د.

خالقیت
پیش آزمون

ارزیاب میتواند برح سب این كه برنامه تا چه حد از نظر ساختاری ،تازه و ابت اری ا ست و شیوه های بیان مطلب جذاب و بدون سابقه ا ست ،ارزیابى را انجام دهد( .امتیاز بر ا ساس
طیف خیلی كم ،1-كم ،2-متوس  ،3-زیاد ،4-خیلی زیاد)5 -
انجام پیش آزمون و استفاده از نتایج آن در ارزیابی برنامه ،كاربرد اساسی دارد:
 -1اگر پیش آزمون نشده ،ازپاسخ گویی به سؤاالت زیرخودداری شود .اگر انجام شده :
-

اجرا

ارزیابی اجرا

كیفیت انجام آن از نظر اصو متدولوژیك و آماری بررسی شود.
پاسخ دادن به این سؤا مبت،ی بر میزان تاثیر نتایج پیش آزمون در تولید نهایی تیزر یا برنامه است

 -1با توجه به این كه هر شب ه تیپ خاص بی،،دگان خود را دارد ،ارزیاب ت،اسب برنامه و شب هى پخش ك،،ده را بررسی می ك،د.
 -2برای تشخیص ت،اسب زمان پخش تیزر میتوان از آیتم های زیر استفاده كرد:
 روزی كه تیزر پخش شده
 ساعتی كه تیزر پخش شده
 تعداد روزها یا دفعاتی كه تیزر پخش شده
 -3نحوه اطالع رسانی برای جلب توجه مخاطب باید ارزیابی شود.

بعد

موضوعات

ارزشیابی

نکات مهم در ارزشیابی
 -1متن تیزر تا چه حد با مطالب علمی به صورت عام (مفاهیم وحقایق علم پزش ی وبهداشت) انطباق دارند؟ (امتیاز بر اساس طیف خیلی كم ،1-كم ،2-متوس  ،3-زیاد ،4-خیلی
زیاد)5 -
 - 2دقت درنگارش از نظر ادبی و بدون اش ا بودن از نظر دستور زبان و هم از نظر رسا بودن و توانایی درانتقا پیام به مخاطب بررسی می شود( .هرآیتم  1نمره)
 -3متن تیزر و مفاهیم آن تا چه حد با مطالب موجود در آخرین م،ابع علمی موجود مطابقت دارند؟ (امتیاز بر اساس طیف خیلی كم ،1-كم ،2-متوس  ،3-زیاد ،4-خیلی زیاد)5 -

دقت

ارزیابی
مفاهیم و

عممدم تمم،مماقمم
ی پارچگی
جذابیت

محتوا
فیلم
آموزشی

شفافیت

و

 -1م،ظور هماه،گی فعالیت های انجام شده توس سیستم سالمت (وزارت بهداشت) و سایر نهادهای اجرایی در كشور است.
-2اطالعاتی كه از سایر قسمتهای نظام سالمت یا رسانه ها م،تشر می شوند تا چه حد با پیام فیلم هماه،گی دارند؟ (امتیاز بر اساس طیف خیلی كم ،1-كم ،2-متوس  ،3-زیاد،4-
خیلی زیاد)5 -
جذابیت پیام م،وط ا ست به این كه كیفیت تولید م،ا سب و تاكید برجاذبه های مثبت دا شته با شد .جاذبه هایی كه برای مخاطب دلپذیر با شد صدای زیبا ،هم اری با افراد حرفه ای
یاموسیقی م،اسب درایجاد جذابیت مؤثرند .ارائه راه حل برای مش ل مطرح شده نیز در جذاب شدن محتوای پیام مؤثرخواهد بود.
 .aمعیارهای مورد بررسی می تواند تازه بودن موضوع ،گستردگی ابعاد یا عوارض آن و تاثیر گسترده ی آن برسالمت جامعه یا م،اسبت داشتن زمانی آن باشد( .هرمورد  1امتیاز)
 .bاستفاده ازجلوه های ویژه صوتی وتصویری مب،ای مقایسه وامتیازدهی خواهد بود.
 .cاستفاده ازم ان ها وتجهیزات واقعی ،معیار امتیازدهی است.
ساده بودن و پرهیز از اصطالحات تخصصی و پیچیده علمی وادبی ،بیان نحوه ی كمك كردن اطالعات ارائه شده به افراد ،پرهیز از ت رار و طوالنی كردن جمالت ،تاكید بر بیان پیام با
ارائه توضیحات ومثا های م،اسب برای فهم راحت تر مخاطب.
 -1ارزیاب ساده بودن ،عدم وجود اصطالحات پیچیده علمی و ادبی و ت راری و پیچیده نبودن جمالت را ارزیابی می ك،،د.
 -2برمب،ای این كه تا چه حد توضیح و مثا درمورد موضوع اصلی فیلم ارائه شده نمره داده می شود( .امتیاز بر اساس طیف خیلی كم ،1-كم ،2-متوس  ،3-زیاد ،4-خیلی زیاد-
)5

مقبولیت

این كه سازندگان تاچه اندازه از افراد مورد قبو مخاطبان و م،ابع مورد اعتماد (معروف وخوش ،ام بودن) درساخت فیلم استفاده كرده اند مب،ای امتیازدهی خواهد بود.

م،اسبت داشتن

میزان پیچیده بودن مطالب ارائه شده با توجه به این كه گروه هدف برنامه ،چه گروهی هست،د باید ارزیابی شود.

ش،اس،امه

ش،ا س،امه فیلم همان م شخ صات فیلم ا ست كه در تیتراژ ابتدا و پایانی فیلم درج می شود .دراین ش،ا س،امه اطالعاتی درمورد سازندگان ،سفارش ده،دگان ،تاریخ و م ان تولید،
حامیان مالی ومع،وی و احتماالً مشخصاتی برای تماس مخاطب با تولیدك،،دگان ارائه می گردد.

-1
-2
-3
-4
-5

كیفیت فیلم

ساختار
فیلم

خالقیت

آموزشی
م،ابع

پیش تولید و تولید

ارزیابی

مشخص بودن هریك از آیتم های ذكرشده در متن سؤا  1 ،نمره دارد.
مشخص بودن هریك از مواردی كه در متن سؤا ذكرشده ،معاد  1نمره درنظر گرفته می شود.
هریك از موارد زیر در صورت ارائه شدن  1نمره خوه،د داشت:
آدرس یا ص،دوق پستی  -تلفن یا فاكس  -آدرس پست ال ترونیك  -وب سایت
بسته به ارائه میزان توضیحات برای گروه س،ی م،اسب یا نحوه استفاده از فیلم ،به فیلم نمره داده میشود.

كیفیت فیلم آموزشی:
دراین آیتم فاكتورهای كیفی فیلم مورد بررسی قرار می گیرند ،به دلیل تخصصی بودن بحث كیفیت ساخت ،سؤاالت ج،بهی عام داشته و با دید ارزیاب ،ارزیابی می شوند.
 .1 -1میزان انطباق محصو تولید شده با اهداف طرح شده در ابتدای پروژه .این كه آیا اهدافی كه از تولید فیلم مد نظر بوده ،برآورده شده اند یا خیر.
 . 2 -2وضوح صداها وم المات وم،اسب و زیبا بودن تن صدای گوی،دگان ،مقیاس امتیاز دهی خواه،د بود.
 .3 -3م،اسب و زیبایی و جذابیت موسیقی فیلم مب،ای نمره دهی است.
 . 4 -4كیفیت تصویر از نظر وضوح وشفافیت و بدون خش بودن ،معیار امتیازدهی این سؤا است.
 -1ارزیاب با سابقه ی ذه،ی یا عی،ی از نمونه های مشابه ،درمورد تفاوت فیلم حاضر قضاوت كرده و نمره می دهد.
 -2ای ،ه ساختار فیلم تاچه حد بدیع وغیرت راری است و ایده های بصری و صوتی و نمایشی جدیدی ارائه شده یاخیر ،مب،ای امتیازدهی به این سؤا است(هرآیتم فوق  1نمره).
(امتیاز بر اساس طیف خیلی كم ،1-كم ،2-متوس  ،3-زیاد ،4-خیلی زیاد)5 -
 -1آیا م،ابع مورد استفاده درتهیه فیلم اعالم شده و اگرشده تمام آنها اعالم شده یاخیر .امتیاز بر حسب نسبت مبلغی كه استفاده و اعالم شده اند تعیین می شود.
 -2م،ابع ذكر شده تا چه حد به تاریخ ساخت فیلم نزدیك بوده اند؟ باگذشت هر 3سا از انتشار م،بع مورداستفاده1 ،امتیاز كم میشود.
(تا 2سا پیش از تولید← ، 5تا 4سا ←  ، 4تا 6سا ←  ، 3تا 8سا ← ، 2بیش از  8سا ← 1امتیاز).
 -3پیش تولید ،سمماخت نمونه اولیه از فیلم،امه اسممت كه مورد پیش آزمون قرار می گیرد .گاهی به دلیل محدودیت های اجرایی یا زمانی این مرحله حذف شممده و فیلم،امه
ابتدایی ،مستقیماً نهایی می شود .پیش آزمون معموالً نمایش خصوصی برای افراد صاحب نظر است كه می تواند م،جر به ایجاد تغییراتی در محصو نهایی گردد.
 -1 -4نیازی به توضیح ندارد.
 -5اگرنمونه گیری م،طبق بر روش علمی آن باشد←  5و اگرنباشد← 1
 -6ارزیابی كیفیت فیلم پیش تولید شده برمب،ای كیفیت صوتی ،تصویری ،م،طبق بودن براهداف و خالقیت (نوآوری) انجام می شود (هرآیتم  1امتیاز).
 -5زمانب،دی كه در ابتدا برای تولیدپیش بی،ی شده معیار مقایسه با فیلم تولید شده است.
این ارزیابی ،پس از تولید و پخش فیلم از مخاطبان آن انجام میشود.
 -1نیاز به توضیح ندارد.
 -2درارزیابی فیلم آموزشی ویدیویی آیا دست یابی به اهداف آموزشی مورد س،جش قرار گرفته است؟ میزان دست یابی به این اهداف را میتوان ارزیابی كرد( .امتیاز بر اساس
طیف خیلی كم ،1-كم ،2-متوس  ،3-زیاد ،4-خیلی زیاد)5 -
 -3آیا تأثیر بر تغییر دانش ،نگرش و رفتار مخاطب در ارزیابی مورد س،جش قرارگرفته است .میتوان رسیدن به این اهداف راس،جید.

 -4آیا ارزیابی ،ن ات ضعف ف،ی فیلم (صدابرداری ،صداگذاری ،تصویربرداری ،دوبله ،كیفیت رنگ و ).....را نیز مورد پرسش قرارداده است میتوان درصد دست یابی به اهداف را
ارزیابی كرد و بر آن مب،ا نمره داد.

در جدو زیر خالصه ای از معیارهای ارزشیابی ویدئوكلیپ آموزشی ذكر شده است.
معیارهای ارزشیایی ویدئوکلیپ آموزشی
معیار

1

امتیاز

توجه به نیاز مخاطب عدم توجه

در ویدئوكلیپ

توجممه بممه نیمماز برخی

كامالً م،طبق با ن یاز

مخاطبان

مخاطبان

2و3
توجه كم

در تهیه ویدئوكلیپ
دارا بودن پیام اثرگذار عدم وجود پیام اثرگذار

4

5

دارا بودن پ یام اثر گذار دارا بودن پ یام اثر گذار دارا بودن پ یام اثر گذار
اممما بممرای بممرخممی برای اكثر مخاطبان

برای همه مخاطبان

مخاطبان
توجه به داشممتن یك عدم وجود انسممجام در ضمممعف در انسمممجممام انسممم جام نسمممبی در انسمممجممام كممامممل در
م ح توی آ موزشمممی محتوی آموزشی

محتوی آموزشی

محتوی آموزشی

محتوی آموزشی

مممم،سمممممجمممم در
ویدئوكلیپ
طراحی و یدئوكل یپ بر عدم توجه
مب،ای باال بردن آگاهی

ت،ها توجه به باال بردن توجه كافی به باال بردن بر اسممما توجه كافی به
آگاهی

و ایجمماد تغییر رفتممار

آ گاهی و تو جه كم در باال بردن آگاهی و ایجاد
ایجاد تغییر رفتار ساده

تغییر رفتار ساده

ساده
انط باق محتوا و ز مان عدم انطباق

انطباق كم

انطباق قابل قبو

كامالً م،طبق

ویدئوكلیپ با آگاهی و
حوصله مخاطبان
جذابیت ویدئوكلیپ

عدم جذابیت

ن حوه پوشمممش د هی نام،اسب
ویممدئمموكمملممیممپ بممرای
مخاطبان

جذابیت كم

جذابیت قابل قبو

كامالً جذاب

تا حدودی قابل قبو

قابل قبو

كامالً م،اسب برای همه
مخاطبان

