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در بسياري از موارد تكثير . اين امر در بعضي موارد منجربه همپوشي انواع مواد در دسترس شده است 
  .واقعي مواد به وضوح مشخص و نمايان است 

  رسانه هاي جمعي به لحاظ آموزش
Wilkinson   در رابطه با استفاده آموزش از وسايل ارتباط جمعي تحقيقات وسيعي را انجام داده

نتهاي جنگ جهاني اول اقدام به بررسي توسعه و تحول فيلم هاي بازرگاني وراديو پرداخته در ا. است 
طي . ولي در اين باره مي نويسد كه دستيابي به استقالل كنترل شده وابسته به علل متنوع مي باشد . است 

در طرحهاي . به تحقيق در رابطه با رشته هاي آزمايشگاهي استفاده شده  ۱۹۲۴نخستين بررسي در سال 
با اين حال استناح وي هنوز امروزه از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد و . مدارس پرداخته است 

مطالعات عمده اي بر روي آن مورد اجرا قرار گرفته است كه عمدتاً تأكيد بر ارزش و اعتبار فيلم ها و 
ه به موقعيت هاي ويژه اي يك تجربه با توج. قابليت آنها در فراهم سازي نوع خاص تجارت دارد 

بي شمار ايجاد شده در بررسي ها ومطالعات  شيكاگو عمدتاً دنبال كنندة تحقيقات . بوجود مي آيد 
رابطه  با مقايسه هاي اين گونه مطالب در رسانه هاي جمعي مي باشد كه عمدتاً وابسته به ويژگي هاي 

طالعة شرايط موجود از شيوه ها و ابزارهاي به منظور م. ارتباطي و مطالعاتي رسانه هاي مذكور است 
سالة مطرح شدن در رالبطه با  ۶۰ويلكسون به جمع بندي تحقيقات . استانداردي استفاده مي نمايند 

. به لحاظ آموزش پرداخت و به سؤاالت و آزمونهاي جامعي در اين رابطه پاسخ داد رسانه هاي جمعي 
ويلكسون استناح و نتايج جامعي را در . وزه مسائلي وجود دارد با اين همه هنوز ر رابطه با تحليل اين ح

. اين باره مطرح ساخت و عملكرد رسانه ها و نحوة انتخاب آنها را بدقت مورد ارزيابي قرار داد 
آموزش معلمان نيز از . در پيشرفت دانش آموزان پي برد همچنين به تأثير چشمگير روند آموزش 

مربوط به ادغام يا تكميل اصالحلت نكتة حائز اهميت در اينجا . باشد  اهميت بسزايي برخوردار مي
از طريق بررسي فيلم ( رسانه هاي جمعي است ك هنقش مهمي را در دستيابي به نتايج ايفا مي كند 

هدف فيلم ها فائق آمدن بر موانع فيزيكي معيني است كه انسانها با ) . و موضوعات مناسب  مستدلهاي 
شيوه هاي عكاسي دقيق و تصويرهاي متحرك ، عكسبرداري از دور ، عكسبرداري هاي .  آن مواجه اند

نوري ، انيميشن به عنوان نمونه هايي است كه بررسي فيلم ها و ايجاد آن را با استفاده از حركات 
  .مناسب فراهم مي سازد 

فيلم ها فراهم كننده استمرار يا . سوي خود معطوف ساخته است اين عوامل نظر كليه صاحب نظر را به 
تداوم فعاليتي است كه طي زمانهاي متفاوت و عمدتاً آگاهانه بوقوع مي پسوندد و تجربه هاي خاصي را 

از اين رو درك نتايج  حاصل از آنها فوق العاده اثرگذار بوده و از . در معرض نمايش قرار مي دهند 
  .وردار مي باشد اهميت جالبي برخ


