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 چکیده

 

 
 زور جای به و است درونی امری یادگیری که آگاهند خوبی به معلمان و شده دگرگون کلی به آموزشی روش امروزه

 با درسی مطالب اگر اند دریافته همچنین آورد بوجود را آموختن انگیزه و عالقه آموزان دانش در باید اجبار و

 افزایش یادگیری میزان باشند هم موید و مکمل وسایل آن از یک هر و شود ارائه آموزشی وسیله چند از استفاده

 آموزشی نتایج شوند ساخته معلم توسط اگر بویژه آموزشی ساده بسیار وسایل که دهد می نشان تجربه. یابد می

 و آموزشی جدید تجارب ایجاد در هنگامی وسیله یک البته دارند فنی و پیچیده وسایل به نسبت درخشانی بسیار

 : که است مفید درسی مفاهیم تجسم

 .کند تامین را معلم آموزشی مقاصد و نظرها نقطه -

  .باشد آموزان دانش آموزشی نیازهای جوابگوی و کند کار خوبی به -

 .گیرد قرار آموزان نشدا و معلم اختیار در نیاز مورد زمان در -

 بوده است. ابتدایی مدارس در آموزشی کمک مواد و وسایل کاربردهدف از این مقاله بررسی 

 

 وسایل کمک آموزشی ، مدارس ، ابتدایی ، معلم ، دانش آموز واژگان کلیدي: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1    Rahmat.4127@yahoo.com       

    دکترای فلسفه تعلیم و تربیت                                                                                                                                                   
2 Fahimehmir59@yahoo.com                                                                                     کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 
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 مقدمه 

  
 موثر یادگیری و درسی مطالب بهتر تفهیم جهت تدریس جریان در که گردد می اطالق امکاناتی و ابزارها به آموزشی وسایل کلی بطور

 از گیری بهره با را یادگیری و کنند می خارج محض سخنرانی حالت از را آموزش وسایل این.  روند می بکار آموز دانش و معلم توسط

 . آورند بدست کامل درک با را جدید مهارتهای و رفتار اطالعات قادرند شاگردان شرایط این در. سازند می ممکن و آسان مختلف حواس

 وقتی بداند سهیم و شریک آموزش در را خود و گیرد قرار آموزش جریان در مستقیما خود آموز دانش که یابد می تحقق زمانی یادگیری

 شعف حساسا شود می روشن المپ کلیدی زدن با و کند می وصل المپ به دیگر طرفی از و باطری به طرف یک از را سیمی آموز دانش

 البته. بود خواهد ماندگار بیشتر او ذهن در آموزش این.  است داده انجام مهمی کشف گویی آنچنانکه.  دهد می دست او به الوصفی زاید

 پر را معلم ارزش با و اصلی جایگاه تواند نمی ای وسیله    هیچ زیرا. نیست معلم نقش نفی معنی به گاه هیچ وسایل این از استفاده بر تاکید

 مفاهیم کند، می یاری مطالب تر سریع و تر عمیق بهتر فراگیری در را کودکان برد می بکار آموزش در را وسایل این معلم وقتی اما کند

 . گردد می هیاهو پر و سیال کالسی به تبدیل خاموش و ساکن کالس و کند می پیدا بیشتری جذابیت درسی

 گاهی حتی شود می تر ملموس و تر عینی آموزان دانش برای درسی مطالب و ها گفته آموزشی امکانات و وسایل از استفاده با بنابراین

 ماند می باقی ذهنشان در همیشه برای که کنند می کشف را ظریف و ریز نکاتی وسایل با کار و مشاهده هنگام در آنها که افتد می اتفاق

 معلم و شود می فعال بیشتر ذهنشان شود می شکوفا بیشتر خالقیتشان و تعداداس بگیرند بهره بیشتر خود حواس از آنها که اندازه هر پس

 . است کرده کمک نیز خود روانی سالمت به روش این بکارگیری با معلم واقع در گیرد می بهتری نتیجه خود کار از نیز

 با جز امر این تحقق که بدانیم باید و برسیم ودخ نظر مورد آموزشی اهداف به راه موثرترین و کوتاهترین از دانش انفجار عصر در باید پس

 .نیست مقدور آموزشی امکانات و وسایل از شده ریزی برنامه و صحیح گیری بهره و بکارگیری

 

 روش تحقیق
 دانش تحصیلی پیشرفت و یادگیری با آموزشی کمک وسایل کاربرد بین ارتباط توصیف و دادن نشان پی در تحقیق این در:  تحقیق روش

 از استفاده با و کنیم گزارش را واقعی و موجود شرایط خواهیم می زیرا ایم نموده استفاده توصیفی تحقیق روش از لذا هستیم وزانآم

 .  بپردازیم آن توصیف به گوناگون روشهای

 :باشد می نظر مد زیر های ویژگی تحقیق این در خالصه بطور

  ویژه ای پدیده از مفصل و واقعی اطالعات آوری جمع(  الف

  جاری وقایع و شرایط مسائل بررسی و شناسایی(  ب

  وقایع ارزشیابی و مقایسه(  ج

 های گزینه از یکی به سوال به توجه با بایستی می دهندگان پاسخ که بود گزین پاسخ نوع از و سوال 23 دارای که شد تهیه ای پرسشنامه

 . بود نوع یک از معلمان و آموزان دانش برای و دهند پاسخ کم ، متوسط ، ،زیاد زیاد خیلی

 جدول از استفاده و فراوانی درصد فراوانی گرفتن چون هم آماری روشهای از اطالعات تحلیل و تجزیه و بررسی و نقد برای:  آماری روش

 به و گرفته فرا جگانهپن حواس طریق از را خود آموزشهای بیشتر زندگی اولیه دوران در کودک اینکه به توجه با. ایم گرفته بهره دو فی

 :شود می ضروری مسئله دو ذکر یابد می دست ذهنی تصورات از ای مجموعه

 ؟ است موثر کودکان تجارب کسب بر آموزشی کمک مواد آیا -1

 ؟ است موثر کودکان پیشرفت بر ها آزمایشگاه متصدیان بنام افرادی وجود آیا -2

 : از عبارتند تحقیق این های فرضیه:  فرضیه

 شود؟ می  تحصیلی پیشرفت باعث آموزشی کمک وسایل وجود -1

 ؟ است موثر تحصیلی برپیشرفت ها آزمایشگاه متصدیان حضور -2

 می تشکیل باشند می تحصیل به مشغول ابتدایی پنجم پایه در که آموز دانش 4495 تعداد را تحقیق این آماری جامعه:  آماری جامعه

  .باشند می خدمت به مشغول آموزشگاه 38 در که آزمایشگاه دیانمتص از نفر 38 تعداد همچنین و دهند
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  .است یکسان تحقیق این در آماری نمونه و آماری جامعه:  آماری نمونه

  .باشد می کاربردی میدانی تحقیق این نوع:  گیری نمونه شیوه

 ابزار بعنوان مدارس در موجود آموزشی کمک لوسای لیست و متصدیان لیست و آموزان دانش کارنامه از تحقیق این در:  تحقیق ابزار

  .است شده استفاده تحقیق

 .است شده استفاده T و F آزمون و واریانس ، میانگین ، فراوانی ، معیار انحراف چون شاخصهایی از ها داده تحلیل و تجزیه جهت

 

  یافته ها

 

 که درسی مواد و کنند می استفاده وسایل از که مدارس در آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر آموزشی کمک مواد تاثیر میزان -1

 . باشد نمی محسوس کنند نمی استفاده وسایل از

 . ندارند آزمایشگاه متصدی که است مدارسی از بیشتر دارند آزمایشگاه متصدی که آموزانی دانش تحصیلی پیشرفت میزان -2

  نتایج کاربرد

 مورد انسانی نیروی تربیت جهت در صحیح آموزشی ریزی برنامه به دست توانند می ایجنت از استفاده با:  آموزشی ریزان برنامه -1

 . باشند داشته آموزشی کمک ابزارهای از بهینه استفاده جهت کاربردی مفید ریزی برنامه و بزنند ها آزمایشگاه نیاز

 در را مفیدتری آموزشی کمک مواد و مفیدتر ینیروها  آموزشی کمک مواد تاثیر میزان از آگاهی با:  پرورش و آموزش مسئوالن -2

 . دهند می قرار مدارس اختیار

 متصدیان با بهتری همکاری و بدهند آموزشی کمک مواد از استفاده به بیشتری اهمیت تحقیق این نتایج از آگاهی با:  معلمان -3

 .باشند داشته ها آزمایشگاه

 آموزان دانش یادگیری میزان بر آن تاثیر و آموزشی تکنولوژی و ضرورت ، میتاه گفت باید تحقیق یک شماره فرضیه شدن رد علیرغم

 کاملتری و مفیدتر ابزارهای آموزشی مسئوالن اختالف این شدن تر محسوس جهت شود می پیشنهاد بنابراین.  بدیهی و است واضح امری

 دهند قرار مدارس اختیار در وسایل این از بهینه استفاده جهت نیز کاربرد های برنامه هم طرفی از و دهند قرار مدارس اختیار در را

 توجه مورد باشد می غیره و رادیویی و تلویزیونی برنامه ، متحرک فیلم ، مرجع کتابهای مجالت شامل که آموزشی های رسانه همچنین

 .کنند اتخاذ آنها بیشتر ارائه جهت را تصمیماتی و گیرد قرار آموزشی ریزان برنامه
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  گیريتیجهبحث و ن

 
 بدست آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و یادگیری در آموزشی مواد و وسایل کاربرد تاثیر زمینه در زیر نتایج شده انجام تحقیقات بررسی با

 . آمد

 امر در آموزان دانش جانبه همه مشارکت سبب و نماید فعال و پویا را آموزشی محیط تواند می آموزشی های رسانه از استفاده -1

 . سازد برقرار شاگرد و معلم بین را تری عمیق ارتباط و شود یادگیری

 . دهد می قرار آموزان دانش دراختیار را حقیقی و عینی واقعی، تجارب آموزشی های رسانه -2

 . داد خواهد افزایش را یادگیری و تدریس کارایی آموزشی کمک وسایل کاربرد که معتقدند آموزگاران -3

 را نوآوری و ابتکار و آورد بوجود آموزان دانش در را خالق روحیه توان می کالس در آن کاربرد و آموزشی وسایل زا استفاده با -4

 . آورد ارمغان به جامعه برای

 و دیدن با شنیدن بر عالوه یادگیری زیرا دارد آموزان دانش یادگیری در زیادی تاثیر آزمایشگاه مخصوص کالسهای وجود -5

 .  است همراه دنکر لمس احتماال

 که آموزانی دانش یعنی است موثر آنها یادگیری در مالحظه قابل میزان به آموزشی کمک وسایل تهیه در آموزان دانش شرکت -6

 برخوردار بیشتری دوام و ثبات از و تر عمیق درس آن زمینه در آنها یادگیری کنند می تهیه تکلیف نوعی بعنوان را آموزشی مواد و وسایل

  .است

 می قرار مدارس اختیار در و است شود می تولید ها کارخانه در که چیزی همان آموزشی مواد و وسایل که باورند این بر معلمان -9

 سطح و داد انتقال شود، می ساخته معلمان و آموزان دانش کمک با که وسایلی توسط توان می را مفاهیم از بسیاری که حالی در گیرد

 . رسانید ممکن حداکثر به را آموزان دانش فراگیری

 . شود می درس به آموزان دانش توجه جلب باعث آموزشی مواد و وسایل از استفاده -8

 . است موثر یادگیری در زیادی حد تا صوتی وسایل به نسبت تصویری وسایل کاربرد -9

 . است موثر آموزان انشد یادگیری در زیادی میزان به طبیعی مناظر و ها موزه از بازدید مثل علمی گردش-10

 و داده گسترش را آموزان دانش فردی استعدادهای و سازد می فراهم را مستقل و فردی مطالعه امکان آموزشی تکنولوژی از استفاده-11

 . کند می تقویت مطالعه تداوم به را آنها عالقه

 آموزشی های برنامه سطح یک در گروهها همه که سازد یم فراهم ای بگونه را شاگردان پیشرفت امکان آموزشی تکنولوژی از استفاده-12

 . گیرند فرا را

 . سازد می ممکن وقت اسرع در را آموزشی و علمی نیازهای و اطالعات به دسترسی آموزشی تکنولوژی از استفاده-13

 .است آموزان دانش یادگیری سطح ارتقا آموزشی وسایل از استفاده جهت معلمین انگیزه-14

 و یادگیری ایجاد ، ،تمرکز یادگیری انگیزه ایجاد در آموزشی کمک وسایل و مواد کاربرد و استفاده که معتقدند معلمین تمامی تقریبا-15

 . دارد ضرورت تحصیلی پیشرفت

  آموزشی وسایل و مواد کاربرد مشکالت و موانع

 : از عبارتند آموزشی کمک وسایل و مواد کاربرد مشکالت و موانع مهمترین جمله از شده انجام تحقیقات بررسی با

 از کتابها زیاد حجم ، آموزشگاه در موجود وسایل بودن نامناسب ، مناسب مکان و فضا نبودن ، کالس تراکم ، کافی وقت عدم -1

 . است شده تدریس در آموزشی وسایل از معلمین استفاده عدم باعث که است عواملی جمله

 مثبت اثرات به نسبت معلمین اعتقاد و آگاهی عدم و وسایل و مواد گونه این کاربرد و ادهاستف طریقه با معلمین آشنایی عدم -2

 . است تدریس امر در آموزشی کمک وسایل از معلمین استفاده عدم باعث وسایل و مواد اینگونه

 

 تواند می آموزشی کمک ایلوس آوردن فراهم و ها ارزشیابی در عملی کارهای دادن قرار نظر مد و درسی مطالب نمودن متناسب -3

 . باشد آموزشی تکنولوژی بیشتر چه هر کاربرد جهت معلمان مشوق
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 این از استفاده نحوه با معلمان آشنایی عدم راستا این در اما دارند را تدریس در آموزشی کمک مواد از استفاده به اعتقاد معلمین -4

 استفاده تدریس امر در مواد این از که شده موجب بگیرند نتیجه و کنند استفاده ایلوس این از مطلوب بطور نتوانند اینکه از اضطراب و مواد

 .  نکنند

 .است مدرسه امکانات کمبود آموزشی کمک مواد از معلمین استفاده عدم عمده علل از یکی -5

 وسایل کاربرد و استفاده نحوه از معلمین آگاهی سطح بردن باال در خدمت ضمن کالسهای برقراری که معتقدند معلمین همه -6

 .   است مفید آموزشی کمک
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