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کلیبر  شهرستان راهنمايي مقطع پسر آموزاندانش تحصیلي رشد بر آموزشي کمک کتابهای استفاده نقش بررسي

 کلیبر  منطقه راهنمايي معلمان ديدگاه از
 

 زادهرستم فرشید
دانشگاه آزاد اسالمي واحد دانشگاه آزاد تبريز  آموزشي ريزي برنامه ،گرايش تربيتي علوم ،رشتهکارشناس ارشد   

( (ROSTAMZADEHFARSHID@yahoo.COM 
 چکیده 

 آموزاندانش تحصيلي پيشرفت تحصيلي رشد بر آموزشي کمک کتابهاي نقش تعيين تحقيق اين هدف

 مي باشد کليبر آذربايجان شرقي منطقه راهنمايي معلمان ديدگاه ازر کليب شهرستان راهنمايي مقطع پسر

 علي پژوهش اين در ما تحقيق روش . است توصيفي نوع از ماهيت نظر از و کاربردي هدف نظر از تحقيق

 مقطع پسر آموزاندانش کليهشامل   پژوهش اين در ش آماري جامعه. است( رويدادي پس) ايمقايسه

 . باشدمي است نفر 0201 تعداد به کالس 02 که کليبر شهرستان راهنمايي

 و مي باشد  و خوشه تصادفيدر دسترس  گيري نمونه روش،  جامعه اين روش آماري مورد استفاده در 

 به مربوط نفر 12 تعداد اين از که به عنوان حجم نهايي ،از دانش آموزاان  نفر 062 مورگان جدول طبق

 کمک وسايل از کنندهاستفاده عدم گروه به مربوط نفر 12 و آموزشي کمک وسايل از کننده استفاده گروه

 پيشرفت انگيزه پرسشنامه و محقق پرسشنامهدو  شامل اطالعات آوري جمع ابزار. باشدمي آموزشي

 براي پايايي مقدار که گرديد استفاده کرانباخ آلفاي از ها پرسشنامه پايايي برآورد براي. .است هرمنس

 مورد تربيتي علوم حوزه کارشناسان توسط آنها روايي ضمن در. گرديد محاسبه/.( 776) مذکور پرسشنامه

 مورد 01 ورژن SPSSتوسط نرم افزار پرسشنامه و اطالعات به دست امده از .  است گرفته قرار تاييد

 تدريس در آموزشي کمک وسايل از استفاده که است حاکي تحقيق نتايج. گرفت قرار تحليل و تجزيه

 تاثير ميزان. شودمي آنها تحصيلي پيشرفت بهبود و آموزاندانش در پيشرفت انگيزش افزايش باعث

 دو هر در. باشدمي متوسط حد از باالتر داريمعني بطور يادگيري در آموزشي کمک وسايل از استفاده

 متوسط حد از باالتر داريمعني بطور يادگيري در آموزشي کمک وسايل از استفاده تاثير ميزان گروه

 و معلمان دسترسي ميزان(. است 20/2 از کمتر داريمعني سطح و 3 از بيشتر ميانگين) باشدمي

  .است پايين حد در آموزشي کمک وسايل از استفاده به آموزاندانش

 

  ژي آموزشي .تکنولو، پيشرفت انگيزش، تحصيلي پيشرفت دانش اموزان دوره راهنمايي ، :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مقدمه  

 در که مربياني و دارند اي ارزنده نقش تدريس و تربيت و تعليم دشوار راه ساختن هموار در آموزشي وسايل که نيست ترديدي  

 معترف وسايل اين کمکي ارزش به پيش از بيش کنند مي مواد و وسايل اين از را استفاده حداکثر آموزشي پيشرفته نظامهاي

 و شده رايج امروزه آموزشي کمک وسايل عبارت اما.  نيست درستي مفهوم آموزشي وسايل به کمک لفظ اطالق که هرچند.  اند

 وسايلي امروزه که است اين است تر مهم همه از که آنچه ليکن. هاند کر قبول را آن نيز آموزشي مسؤوالن که رسد مي نظر به

 يک شرايط از يک هيچ که گيرد مي قرار معلمان و آموزان دانش اختيار در هاي گستر سطح در و تهيه آموزشي کمک نام با

 پردازد مي نيز آن تائيد به گاهي بلکه کرده سکوت تنها نه مورد اين در نيز آموزشي نظام متأسفانه و ندارند را آموزشي وسيله

 شوند مي چاپ گسترده سطح در درسي کمک و آموزشي کمک هاي کتاب عنوان تحت مختلفي هاي کتاب که هستيم شاهد

 مؤلفان که را هرآنچه سادگي به که هايي کتاب. کنند مي اقدام کار اين به پرورش و آموزش وزارت از رسمي مجوز با اکثراً که

 ناکام را ها تالش اين وتمامي کرده پنبه را اند داشته درسي کتب کردن پژوهشي و علمي در تالش حاضر دهه در درسي کتب

 پاسخ کنيد آزمايش و بحث از درسي کتب هاي پرسش و سؤاالت کليه به يکدست جواب تهيه با ها کتاب گونه اين. اند گذاشته

 . کنند مي کمک يادگيري در آموزان دانش به خويش زعم به... و کنيد پژوهش و کنيد فکر

 هاي دوره با مقايسه در سنگيني وظيفۀ اخير سده دوم نيمۀ در تکنولوژي و علوم در بلند هاي جهش با توأم و سريع پيشرفت

 داده قرار کشور پرورش و آموزش مسئوالن عهده به ويژه به گيري تصميم سطح در اجتماعي مسئوالن همۀ دوش بر گذشته

 مواد و وسايل از استفاده و آموزشي تکنولوژي جديد هاي دانش فنون و علوم پيشرفت ايجاد براي روانشناسان از بسياري.  است

 در سهولت و دقّت،  سرعت از گيري بهره به تربيتي مباحث در آموزشي تکنولوژي که چرا کنند مي توصيه را آموزشي کمک

 (.  0310 همکاران و احد،  پيري) گردد مي يادگيري و آموزش امر

 به زماني مختلف هاي تکنيک و است آموزشي کمک وسايل موثر کاربرد،  تکنولوژي و است يادگيري و تمرين مستلزم آموزش 

 کسب و بهينه استفاده زيرا. کنند عمل خود اعتقاد به و شوند معتقد و آشنا آن به معلمان که يافت خواهند راه ما مدارس

 که شود مي موجب آموزشي کمک وسايل از استفاده. باشد مي امر آن گذاشتن اجرا به و استفاده مستلزم کاري هر در مهارت

 براي را لمس قابل اساس آموزشي کمک وسايل که چرا کنند استفاده مطالب يادگيري جهت خود حواسّ همۀ از آموزان دانش

  اکبر علي،  سيف)کاهد مي آموزان دانش گفتاري العمل عکس ميزان از نتيجه در و سازد مي فراهم مفاهيم ساختن و تفکّر

 کمک مواد و وسايل استفاده و شناخت ضرورت هم کنار در باتجربه معلّمان و پرورش و آموزش مسئوالن امروزه( 0312 

 و وسايل اهميّت به بنا. يابد دست بيشتر سعادت به فردا جامعۀ تا .اند کرده احساس و درک ديگر زمان هر از بيش را آموزشي

 آن پي در تحقيق اين، رود مي تدريس جريان در وسايل اين کارگيري به از که انتظاراتي با آن مقايسۀ و آموزشي کمک مواد

 کليبر منطقه راهنمايي آموزان دانش تحصيلي رشد بر(  آموزشي کمک کتابهاي) آموزشي کمک وسايل تاثير بداند که است

 معلمان ديدگاه از راهنمايي آموزان دانش تحصيلي رشد بر آموزشي کمک کتابهاي تاثير بررسي  کلّي هدف؟  است چگونه

  کليبر  منطقه راهنمايي

 جزئي اهداف

  راهنمايي معلّمان توسط،  تدريس  در آموزشي کمک کتابهاي از استفاده ميزان بررسي- 0

   آموزشي کمک کتابهاي از استفاده در راهنمايي معلّمان با مدرسه اجرايي عوامل و مديران همکاري ميزان بررسي- 0

  آموزشي کمک کتابهاي از استفاده در راهنمايي معلّمان  با آموزان دانش اولياء همکاري ميزان بررسي- 3

   راهنمايي آموزان دانش در انگيزه و عالقه ايجاد بر آموزشي کمک کتابهاي تأثير بررسي- ٤

   راهنمايي آموزان دانش تحصيلي پيشرفت بر آموزشي کمک هاي کتاب از استفاده تأثير بررسي- 0

  تحقیق های فرضیه

 .   نيست مطلوب راهنمايي معلمان بين در...(،  و آموزشي کمک  کتابهاي) آموزشي کمک وسايل از استفاده ميزان- 0

 .   نيست مطلوب آموزشي کمک کتابهاي از استفاده در راهنمايي معلمان با مدارس مديران همکاري ميزان- 0
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 .  نيست مطلوب آموزشي کمک کتابهاي از استفاده در راهنمايي معلمان با آموزان دانش اولياء همکاري ميزان- 3

 .   نيست مطلوب راهنمايي آموزان دانش در انگيزه و عالقه ميزان با آموزشي کمک کتابهاي از استفاده ميزان- ٤

 مسأله بیان ضرورت و اهمیّت

 بهره و کارآيي چه هر روي اين از دارد بستگي کشور آن پرورش و آموزش کارآيي و کيفيّت به که اي جامعه هر آينده شک بي

 از استفاده،  ايران در.  يافت خواهد بيشتري سعادت و سالمت فردا جامعۀ باشند تر مفيد و برتر موثر آموزشي هاي برنامه دهي

  در  درسي  واحد  متن يک و شوند مي تغذيه کانال يک از درسي هاي کتاب يعني؛  است متمرکز صورت به درسي هاي کتاب

 هاي کتاب کارگيري به سوئد و آمريکا، زالندنو، استراليا، نظيرانگلستان کشورهايي  در  اما.  شود  مي  تدريس  کشور  سراسر

 و است روشن آن هاي هدف که شود مي اعالم درسي ملي ي برنامه يک معموال که روش اين به؛  است غيرمتمرکز درسي

 براي واحد درسي کتاب يک از که ندارد وجود الزامي هيچ و شوند نزديک ملي ي برنامه هاي هدف به کوشند مي مدارس

 گزينش را منابعي دارد وجود که زيادي منابع بين از معلم است ممکن،  اوقات اغلب در. بگيرند کمک ها هدف اين به رسيدن

 خود، کند تدريس خواهد مي که متني دارد حق معلم، ديگر عبارت به؛ دهد قرار آموزان دانش اختيار در و و نموده

 (. 0313 مريم، آهنگري)برگزيند

 بر آموزش روش شد جلب چاپي مطالب از استفاده قالب در يادگيري و پرورش و آموزش مسئلۀ به بشر توجه که زمان آن از

 و مداوم تکامل دليل به آموزان دانش براي کردن حفظ و برداشتن يادداشت و دادن گوش و معلمان طرف از سخنراني پايۀ

 ادامۀ است بديهي. بود پيدا کامالً آنها در خستگي اين آثار و آورد فراهم را نارضايتي و خستگي موجبات بشري دانش روزمره

 آموزان دانش هاي ضرورت و نيازها جوابگوي تواند نمي روش اين و باشد داشته دوام تواند نمي و توانست نمي وضعيتي چنين

 وسايل و ابزارها و تحقيق ديگر هاي زمينه در تغييرات پاي پابه پرورش و آموزش هاي دگرگوني که است جهت همين به، باشد

 که دارند قرار آگاه آنقدر شاگرداني برابر در اکنون معلّمان.  گرفت قرار احتياج و ضرورت اين خدمت در آموزشي کمک مواد و

 باتجربه معلّمان و پرورش و آموزش مسئوالن. باشد نمي ميسّر کامل آگاهي و عميق مطالعۀ بدون آنان سئواالت به دادن پاسخ

 يادگيري براي   را...  و درسي کمک کتابهي همچون آموزشي کمک وسايل و ابزار از استفاده و شناخت ضرورت هم کنار در

 مي معلّمي حرفۀ از صحبت وقتي امروزه. اند کرده احساس و درک ديگر زمان هر و چيز هر از بيش آموزان دانش به دروس

 هرچه کننده فراهم که کنيم مي صحبت فردي از بلکه باشيم گفته سخن کاذب عالقۀ يک از که نداريم انتظاراتي هرگز کنيم

 و روشي چه با و کجا از علم بداند کند مي سعي که کسي،  است يادگيري براي ممکن وسايل تمام گردآورنده و امکانانت بيشتر

 (. 0312 حسن،  شعباني) آموخت و داد ياد توان مي بهتر و آسانتر مسائلي

 مفاهيم بهتر درک و راهنمايي آموزان دانش پرسشگري و کنجکاوي حس به توجه با کوشد مي پرورش و آموزش اوصاف اين با 

 يابد دست مهم اين به مجرب معلمان از از بهرمندي و تدريس نوين روشهاي و آموزشي تکنولوژي از گيري بهره با،  پايه

 کمک کتابهاي نمودن فراهم به نسبت اولياء تا شده باعث،  نخبه و هوش با فرزندان داشتن به ها خانواده وافر عالقه همچنين

 رشد بر درسي کمک کتابهاي تاثير خصوص در تحقيقي طلبد مي اوصاف اين با. نمايند اقدام درسي کتب کنار در...  و آموزشي

 .شود روشن قضايا کيف و کم و آيد عمل به کليبر منطقه در راهنمايي آموزان دانش تحصيلي

  تحقیق پیشینه و تئوری

 و فناوري آموزش نوعي به امروزه مالزي و هندوستان،  کره چون آسيايي کشورهاي از بعضي و اروپايي کشورهاي از بسياري

 بر مبتني آموزشي هاي برنامه ارائۀ منطق، اند کرده لحاظ خود مدارس درسي هاي برنامه مجموعه در را آموزشي تکنولوژي

 حل براي فناوري از استفاده در کالسي تجربيات از برخورداري به آموزان دانش نياز بر که عقايديست و آرا بر متکي،  فناوري

 شامل هايي برنامه تهيه منطق اين. دارد تأکيد مسائل حلّ براي کاربردي و عملي هاي حل راه جستجوي و آموزشي مسائل

 را آموزشي تکنولوژي بر مبتني هاي فعاليت تأمين و حمايت براي الزم هاي مهارت و دانش درباره الزم هاي آگاهي و اطالعات

 (. 0316) رضا،  حدادي) کند مي توصيه

 به فناوري سواد از فرد هر که دارد ضرورت،  است مهم بسيار امري امروز جامعۀ در آموزشي تکنولوژي و فناوري که آنجا از 
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 آموزش از بخشي عنوان به فناوري اطالعات و دانش ارائۀ فناوري آموزش از هدف که آنجا از نيز و شود برخوردار الزم ميزان

،  عادل، يغما. ) است فنّاوري سواد گسترش و ايجاد براي مکان مناسبترين مدرسه است مردم همۀ براي اي پايه و رسمي هاي

 پيشرفت در را محيط مثبت اثرات موضوعي اصلي هاي حوزه تمام در تکنولوژي غني هاي محيط در آموزان دانش(  0312

 (.  0312اکبر علي،  سيف) اند داشته تحصيل هاي دوره در اي فزاينده پيشرفت و اند کرده تجربه خود تحصيلي

 کاربرد.  است نياز مسئله حل قدرت و استدالل از باالتري سطح به يادگيري جديد هاي تجربه در رسيدن نتيجه به براي

 بيشتر گروهي کار،  مشارکت جهت در تدريس هاي شيوه تغيير به و دارد آموزان دانش نگرش بر مثبتي اثر آموزشي تکنولوژي

 (.  0313جعفر،  قهرماني) شود مي درس کالس در معلم کمتر سخنراني و

 و تدريس هاي شيوه از استفاده با معلمان. شود مي توزيع و تأليف،  درسي کتاب يک تحصيلي پايۀ هر در درسي ماده براي

 دانش کنند ايجاد آموزان دانش در جديدي بينشهاي و معرفت، کتابها اين محتواي انتقال طريق از دارند سعي آموزشي امکانات

 اطالعات آن کارگيري به صورت در که برند مي پي حقايقي به کتابها محتواي درک و فهميدن،  خواندن طريق از نيز آموزان

 کتابهاي اينکه به اشاره با(، 037١) فاني(0313 حسين محمد، نژاد معتمد) ببخشند بهبود را خود زندگي کيفيت توانند مي

 باشد آموزان دانش نياز مورد علمي مطالب تمامي شامل تواند نمي هم باز، باشد کامل و جامع چقدر هر، ما رسمي درسي

 حد از بيشتر را علمي مطالب و وادارد بيشتر تحقيق و فعاليت به را آموز دانش بايد،  غيردرسي مناسب کتاب،  کند مي تصريح

 خودداري کتابها مسائل حل از و کند تقويت را او نگري جامع و استدالل، تفکر قوه،  همچنين. دهد آموزش آموز دانش به کتاب

 (. 0311 وجيهه،  حسيني)دهد قرار آموز دانش روي فرا را متفاوت هاي حل راه و کرده

 بسته يک اگر:  است معتقد ياددهي و يادگيري فرايند در درسي غير کتابهاي اساسي جايگاه و نقش درباره( 037١) حسيني

 تا،  کنيم تعريف را درسي غير کمک کتاب توانيم مي بسته آن در،  دهيم قرار مربيان و اولياء،  آموزان دانش اختيار در آموزشي

 (.  منبع همان)کنند استفاده آن از علمي انگيزه ايجاد با و آموزان دانش در دانش تثبيت با،  دانش انتقال تسهيل براي همه

 کمک وسايل و آموزشي فضاي - معلم شخصيّتي و علمي،  روحي،  جسمي وضع جمله از متعددي عوامل درس کالس در

 و توأم را عمل و تئوري اينکه دليل به آموزشي کمک وسايل عوامل اين بين در. دارند دخالت يادگيري امر در... و آموزشي

 کمک وسايل از معلم استفاده با را شده مطرح مطالب توانند مي آموزان دانش و دارد اي ويژه جايگاه سازد مي هماهنگ

 بازده عامل آموزشي کمک کتب و وسايل. شوند نائل معناداري يادگيري به و دهند جاي خود شناختي ساخت در آموزشي

،  احديان. ) باشد مي دروس محتواي به بخشيدن عينيّت عامل وسايل اينگونه نيز و است کيفي و کمي لحاظ از آموزشي

  (0370محمد

 و آمريکا کشورهاي تجربي علوم درسي برنامۀ اجمالي مقايسۀ ضمن علوم کتابهاي مورد در بررسي يک در( 0300)  خلخالي 

 زمان با،  ايران در راهنمايي دوره علوم کتابهاي علمي مفاهيم از برخي آموزش زمان که است رسيده نتيجه اين به انگلستان

 گروه به مفاهيم اين شده ياد کشورهاي در يعني. دارد مغايرت انگلستان و آمريکا درسي هاي برنامه در مفاهيم همان فراگيري

 به کتاب مطالب انتقال در را معلمان مشکالت از تعدادي خود بررسي مطالعات ادامۀ در وي شود مي آموخته باالتري سني هاي

 آموزان دانش تعداد بودن زياد -ب آزمايشگاهي امکانات نداشتن - الف(.  منبع همان) است داشته بيان گونه اين آموزان دانش

 و دهند نمي نشان توجه فناوري و علمي هاي روش به تجربي علوم معلمين محتوا حجم بودن زياد و آموزش زمان بودن کم -ج

 تدريس روش هاي کارگاه و مداوم هاي آموزش طريق از که است تجربي علوم تدريس روش زياد مشکالت بيانگر مطلب اين

 (.  037١ زهرا،  دوايي) شود مي برطرف

 روش تحقیق 
 بر.  توسعه و تحقيق،  کاربردي،  بنيادي از عبارتند که ميشوند تقسيم دسته سه به تحقيق هدف اساس بر علمي تحقيقات

 .  است کاربردي نوع از تحقيق اين بندي تقسيم اين مبناي

 تحقيق.  الف: از عبارتند که کرد تقسيم دسته دو به توان مي نياز مورد دادههاي گردآوري چگونگي اساس بر را علمي تحقيقات

 نوع از ماهيت نظر از و کاربردي هدف نظر از حاضر تحقيق بندي تقسيم اين مبناي بر.  آزمايشي تحقيق. ب(،  آزمايشي غير)
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 .  است توصيفي

  آماری نمونه و جامعه

 به آماري جامعه و هستند مشترک ويژگي يا صفت يک داراي حداقل که افراد يا اشياء از گروهي از است عبارت آماري جامعه 

 دامنه کننده تعيين جامعه اعضاي و پژوهش ماهيت و ميگيرد صورت آنها به پذيري تعميم که شوند مي اطالق افراد کليه

 .  است جامعه

 چهار در نفر 0201 تعداد به کالس 02 که کليبر شهرستان راهنمايي مقطع پسر آموزاندانش کليه پژوهش اين آماري جامعه

 .باشدمي( بهشتي شهيد، مطهري شهيد، حسين امام، اميرکبير راهنمايي مدرسه) مدرسه

 تحقيق نمونه حجم تعيين

 کمتر يا نکرده استفاده کالس 0 و اندکرده استفاده آموزشي کمک وسايل از کالس 00 کليبر شهرستان در موجود کالس 02 از

 انتخاب کننده استفاده عدم گروه عنوان به کردندمي استفاده کمتر يا بودند بهره بي وسايل اين از که کالس 0. اندکرده استفاده

 کالس 00 از، نيايد پيش مشکلي مقايسه در و بوده برابر هاگروه حجم اينکه براي. باشندمي دسترس در نمونه واقع در که شدند

. گيرندمي قرار مقايسه مورد گروه دو و شده انتخاب ايخوشه تصادفي بصورت کالس 0 مندندبهره آموزشي کمک وسايل از که

 و آموزشي کمک وسايل از کنندهاستفاده گروه به مربوط نفر 12 تعداد اين از که شد داده برگشت پرسشنامه 062 مجموع در

 از نفر 062 برابر نهايي نمونه حجم واقع در. باشدمي آموزشي کمک وسايل از کننده استفاده عدم گروه به مربوط نفر 12

 . است آموزاندانش

 گیرینمونه روش
 شيوه دو به پژوهش اين در گيرينمونه روش

 : دسترس در نمونه( 0

 . باشندمي اندکرده استفاده کمتر يا نکرده استفاده آموزشي کمک وسايل از که کالس 0 همان که

 :ايخوشه تصادفي روش( 0

 0 مندندبهره آموزشي کمک وسايل از که کالس 00 از، نيايد پيش مشکلي مقايسه در و بوده برابر هاگروه حجم اينکه براي

 . است شده انتخاب ايخوشه تصادفي بصورت کالس

 و هرمنس پيشرفت انگيزش شده استاندارد پرسشنامه يکي، پرسشنامه دو از هاداده و اطالعات گردآوري براي پژوهش اين در

 تأييد به و تنظيم تدريس حين در آموزشي کمک وسايل از معلمان استفاده ميزان مورد در که ساخته محقق پرسشنامه ديگري

 از تحصيلي پيشرفت گيرياندازه براي همچنين و کرديم استفاده است رسيده متخصصان ديگر و مشاور و راهنما اساتيد

 . ايمکرده استفاده آموزاندانش پاياني نمرات و هاکارنامه

 گیریاندازه ابزار
 براي آموزاندانش معدل و هرمنس پيشرفت انگيزه پرسشنامه و ساخته محقق پرسشنامه دو از اطالعات آوري جمع براي

 در گويه0، پاسخگويان دموگرافيکي مشخصات شامل ساخته محقق پرسشنامه. است شده استفاده، تحصيلي پيشرفت سنجش

 يادگيري تسريع در آموزشي کمک وسايل از استفاده تاثير مورد در گويه ٤ و آموزشي کمک وسايل از استفاده ميزان مورد

 . است شده طراحي گزينه 0 و گزينه ٤ ليکرت طيف در پرسشنامه. است

 درباره موجود تجربي و نظري دانش مبناي بر. شد ساخته هرمنس توسط 0١72 سال در هرمنس پيشرفت انگيزه پرسشنامه

 بود سؤال ١0 داراي اوليه پرسشنامه. گرفت شکل پرسشنامه اين زمينه اين در مربوط پژوهشهاي بررسي با و پيشرفت به نياز

 تهيه زير شرح به پائين پيشرفت انگيزه با افراد از باال پيشرفت انگيزه داراي افراد کننده متمايز که ويژگي ده مبناي بر که

 . گرديد

 آرزو سطح بودن باال -0

 . باال سوي به تحرک براي قوي انگيزه -0
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 . متوسط دشواري سطح با تکاليف با مواجهه در طوالني مقاومت -3

  تمام نيمه تکاليف انجام در مجدد تالش اعمال به تمايل -٤

 . دهندمي روي سريع امور اينکه احساس يعني، زمان از پويايي ادراک -0

  نگريآينده -6

 . همکار و دوست انتخاب در لياقت و شايستگي مالک به توجه -7

 . کار در خوب عملکرد طريق از بازشناسي -1

 . احسن نحو به کاري دادن انجام -١

 . پائين کردن ريسک رفتار -02

 سئواالت انتخاب براي راهنما و اساس عنوان به و بود آورده دست به قبلي پژوهشهاي مبناي بر هرمنس را ويژگي ده اين

 . برگزيد

 عنوان به سئوال 0١ آزمون کل با سئواالت يک يک همبستگي محاسبه و سئواالت تحليل و تجزيه و آزمايش اجراي از پس

 با رابطه در معناداري سئوال هيچ سئواالت تحليل از پس که است ذکر به الزم، شد انتخاب پيشرفت انگيزه نهايي پرسشنامه

 . شد ساخته ويژگي ١ اساس بر تنها نهائي پرسشنامه لذا، نشد وارد نهائي پرسشنامه در دهم ويژگي

 ارزش سازييکسان جهت، است شده داده گزينه چند جمله هر دنبال به و شد بيان ناتمام جمله صورت به پرسشنامه سئواالت

 يا کم به زياد از پيشرفت انگيزه شدت اينکه حسب به هاگزينه اين، شد نوشته گزينه ٤پرسشنامه سئوال 00 هر براي سئواالت

 . شودمي داده نمره آنها به باشد زياد به کم

  انجام، است شده تهيه آنها براساس سئواالت که گانه ١ سئواالت به توجه با پرسشنامه گذارينمره

. 00. 1. 7. ٤. 0   شماره سواالت در. است شده ارائه منفي صورت به ديگر بعضي و مثبت بصورت سواالت از بعضي. گيردمي

. 0٤. 06. 07. 01 شماره سواالت در.   شودمي داده نمره ٤، شودمي نمره 3، ج ـ نمره 0، ب ـ نمره 0، الف به 00. 02. 0١. 00

 00 از نمرات تغييرات دامنه و شودمي داده نمره 0، د و نمره 0، ج ـ نمره 3، ب ـ نمره ٤، الف به 0. 3. ٤. 0. 6. ١. 02. 00. 03

 . است 006 تا

 بيانگر پائيني  نمرات و باال پيشرفت انگيزه نشانگر باشد باال اگر آيدمي دست به سئواالت مجموع از که اينمره يعني کل نمره

 . باشدمي فرد در پائيني پيشرفت انگيزه

  متغیّرها

  راهنمايي معلمان- 0

 در آموزگار عنوان به سازماني پست در و بوده پرورش و آموزش رسمي استخدام در کارگزيني حکم آخرين طبق که افرادي

 .  نمايند مي تدريس راهنمايي مقطع

   راهنمايي آموزان دانش- 0

 .  هستند تحصيل به مشغول دولتي مدارس در که منطقه راهنمايي مدارس آموزان دانش کليه 

   آموزشي کمک وسايل و مواد- 3

 گچ، پوستر،  چارت،  آموزشي کمک کتب قبيل از کند مي کمک بهتر تدريس نحوه بر را معلم که وسايلي کليۀ از عبارتست 

 ...  و رنگي

 طريق از که شده تعيين پيش از نظر مورد آموزشي اهداف به رسيدن ميزان از عبارتست آموزان دانش تحصيلي رشد- ٤

 . شود مي حاصل آموزان دانش نمرات ميانگين
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 : ها داده تحلیل و تجزيه 

 ؟   است اندازه چه تا راهنمايي معلّمان توسط،  تدريس در آموزشي کمک کتابهای از استفاده میزان- ١ 

، زياد خيلي حدّ در معلمين %1 کليبر  منطقه راهنمايي دوره معلمان از شده انجام هاي بررسي از حاصل اطالعات اساس بر

 .  اند کرده استفاده آموزشي کمک کتب از کم حد در %٤ و متوسط حدّ در %٤٤، زياد حدّ در %٤٤
 ؟   است اندازه چه تا آموزشي کمک کتابهای از استفاده در راهنمايي معلّمان با مدرسه اجرايي عوامل و مديران همکاری میزان- ٢

 و مديران %00 کليبر  منطقه راهنمايي دوره معلمان از نفر 0٤ روي بر شده انجام هاي بررسي از حاصل اطالعات اساس بر 

 از استفاده در راهنمايي معلّمان با کم حد در %06 و متوسط حدّ در %30، زياد حدّ در %٤2، زياد خيلي حدّ در اجرايي عوامل

 . اند کرده همکاري آموزشي کمک

 ؟  است اندازه چه تا آموزشي کمک کتابهای از استفاده در راهنمايي معلّمان با آموزان دانش اولیاء همکاری میزان- ٣

 دانش اولياء %01 کليبر  منطقه راهنمايي دوره معلمان از نفر 0٤ روي بر شده انجام هاي بررسي از حاصل اطالعات اساس بر

 کمک از استفاده در راهنمايي معلّمان با کم حد در %01 و متوسط حدّ در %00، زياد حدّ در %00، زياد خيلي حدّ در آموزان

 .  اند کرده همکاري آموزشي

 ؟  است اندازه چه تا راهنمايي آموزان دانش در انگیزه و عالقه ايجاد بر آموزشي کمک کتابهای تأثیر میزان- ٤

 عالقه و انگيزه افزايش در را آموزشي کمک وسايل از استفاده معلمين %١٤ شده انجام هاي بررسي از حاصل اطالعات اساس بر

 . اند دانسته موثر زياد خيلي حد در آموزان دانش در

 ؟   است اندازه چه تا راهنمايي آموزان دانش تحصیلي پیشرفت بر آموزشي کمک های کتاب از استفاده تأثیر میزان- ٥

 در يادگيري افزايش در را آموزشي کمک وسايل از استفاده معلمان %١0 شده انجام هاي بررسي از حاصل اطالعات اساس بر 

 ضروري بسيار خود تدريس امر جذابيت در را آموزشي کمک وسايل از استفاده آنان %١7. اند کرده ارزيابي زياد خيلي حدّ

 .اند دانسته

 نتیجه گیری

 راهنمايي معلمان ديدگاه از راهنمايي آموزان دانش تحصيلي رشد بر درسي کمک کتابهاي تاثير بررسي هدف با پژوهش اين

 : شود مي گيري نتيجه و بحث شده آوري جمع اطالعات از زير صورت به ادامه در که باشد مي کليبر منطقه

 کتب از کم حد در %٤ و متوسط حدّ در %٤٤، زياد حدّ در %٤٤، زياد خيلي حدّ در معلمين %1 که داد نشان نتايج به نگاهي

 اين کارگيري به از که انتظاراتي با آن مقايسۀ و آموزشي کمک وسايل و مواد اهميت به بنا. اند کرده استفاده آموزشي کمک

 وسايل و ابزار از استفاده ضرورت هم کنار در باتجربه معلمان و پرورش و آموزش مسئوالن رود مي تدريس جريان در وسايل

 به توجه با اما اند کرده احساس و درک ديگر زمان هر و هرچيز از بيش آموزان دانش به دروس يادگيري براي را آموزشي کمک

 در که باشد اين دليل به شايد اند نموده استفاده آموزشي کمک وسايل و امکانات از کمتر معلمين از نيمي:  شده انجام پژوهش

 خريد براي کافي بودجۀ عدم مديران و. باشد نداشته وجود شايد ويا محدود آموزشي کمک وسايل به دسترسي آنان مدارس

 . کنند مي عنوان را مدارس آموزشي کمک وسايل

 %06 و متوسط حدّ در %30، زياد حدّ در %٤2، زياد خيلي حدّ در اجرايي عوامل و مديران %00 شده انجام پژوهش به توجه با

 گرايش از ناشي اين شايد نيست خوبي آمار که اند کرده همکاري آموزشي کمک از استفاده در راهنمايي معلّمان با کم حد در

 .   باشد تدريس نوين روشهاي گري معجزه به ناآگاهي شايد يا و تدريس سنتي روشهاي به مديران

 نگرش و انگيزه افزايش در که طلبد مي را معلمان با مديران و مدرسه اجرايي عوامل بيشتر هرچه همکاري اوصاف اين با

 . باشد مي مهم عمل اين نيز معلمان

 ، زياد حدّ در %00، زياد خيلي حدّ در آموزان دانش اولياء %01 که داد نشان نتايج به نگاهي

 پاييني ميانگين که اند کرده همکاري آموزشي کمک از استفاده در راهنمايي معلّمان با کم حد در %01 و متوسط حدّ در 00%

 استفاده محاسن جهت در اولياء براي مدارس و پرورش و آموزش سوي از آموزشي هاي برنامه تا طلبد مي که دهد مي نشان را
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 . شود گنجانده آموزشي کمک وسايل از

 در آموزان دانش در عالقه و انگيزه افزايش در را آموزشي کمک وسايل از استفاده معلمين %١٤ شده انجام پژوهش به توجه با

 . آموزشي کمک وسايل تجهيز به نسبت است الزم پرورش و آموزش امر متوليان و مسولين بر لذا اند دانسته موثر زياد خيلي حد

 وسايل از استفاده معلمان %١0 شده انجام هاي بررسي از حاصل اطالعات اساس بر باز .بگمارند همت راهنمايي مدارس در

 در را آموزشي کمک وسايل از استفاده آنان %١7. اند کرده ارزيابي زياد خيلي حدّ در يادگيري افزايش در را آموزشي کمک

 يادداشت و دادن گوش و معلمان طرف از سخنراني پايۀ بر آموزش روش. اند دانسته ضروري بسيار خود تدريس امر جذابيت

 پيدا کامالً آنها در خستگي اين آثار و آورده فراهم را نارضايتي و خستگي موجبات آموزان دانش براي کردن حفظ و برداشتن

 براي ضرورتها و نيازها جوابگوي روش اين و باشد داشته دوام تواند نمي و توانست نمي وضعيتي چنين ادامۀ است بديهي. بود

 . باشد آموزان دانش

 ميسّر کامل آگاهي و عميق مطالعۀ بدون آنان سئواالت به دادن پاسخ که دارند قرار آگاه آنقدر شاگرداني برابر در اکنون معلمان

 اخص طور به کالس محيط در يادگيري امر و است متعدد عوامل دخالت مستلزم و پيچيده بسيار امري يادگيري. باشد نمي

 تر فراوان توجه و دقت نيازمند بيروني محيط با اساسي تفاوت نسبت به کالس محيط.  است بيشتري حساسيت و اهميت داراي

،  معلم شخصيّتي و علمي - روحي - جسمي وضع از عبارتند يادگيري امر در دخيل اساسي عوامل درس کالس در.  است

 کمک وسايل و عوامل اين بين در آموزشي کمک وسايل و آموزشي فضاي،  آموزشي مقررات و قوانين،  آموزشي منابع محتواي

 از آموزشي کمک وسايل از استفاده. دارد اي ويژه جايگاه سازد مي هماهنگ و توأم را عمل و تئوري اينکه حيث از آموزشي

 به آموز دانش و بگيرد جا آموزان دانش شناختي ساخت در شده مطرح مطالب که شود مي باعث تدريس جريان در معلم طرف

 . شود نائل معنادار يادگيري
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