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 :مقدمه

ن تدریس جهت تفهیم بطور کلی وسایل آموزشی به ابزارها و امکاناتی اطالق می گردد که در جریا

را  بکار می روند . این وسایل آموزش بهتر مطالب درسی و یادگیری موثر توسط معلم و دانش آموز

از حالت سخنرانی محض خارج می کنند و یادگیری را با بهره گیری از حواس مختلف آسان و 

د را با درک کامل ممکن می سازند. در این شرایط شاگردان قادرند اطالعات رفتار و مهارتهای جدی

 بدست آورند. 

 آنچه می شنوم فراموش می کنم آنچه می بینم به خاطر می آورم و آنچه انجام می دهم می آموزم. 

فوق حکایت از این دارد که یادگیری زمانی تحقق می یابد که دانش آموز خود مستقیما در سخن 

سیمی را از ند وقتی دانش آموز جریان آموزش قرار گیرد و خود را در آموزش شریک و سهیم بدا

یک طرف به باطری و از طرفی دیگر به المپ وصل می کند و با زدن کلیدی المپ روشن می شود 

احساس شعف زاید الوصفی به او دست می دهد . آنچنانکه گویی کشف مهمی انجام داده است . این 

اده از این وسایل هیچ گاه به معنی آموزش در ذهن او بیشتر ماندگار خواهد بود. البته تاکید بر استف

وسیله ای نمی تواند جایگاه اصلی و با ارزش معلم را پر کند اما     نفی نقش معلم نیست. زیرا هیچ

تر و سریع تر  وقتی معلم این وسایل را در آموزش بکار می برد کودکان را در فراگیری بهتر عمیق
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پیدا می کند و کالس ساکن و خاموش  مفاهیم درسی جذابیت بیشتری مطالب یاری می کند،

 تبدیل به کالسی سیال و پر هیاهو می گردد. 

بنابراین با استفاده از وسایل و امکانات آموزشی گفته ها و مطالب درسی برای دانش آموزان عینی تر 

و ملموس تر می شود حتی گاهی اتفاق می افتد که آنها در هنگام مشاهده و کار با وسایل نکاتی ریز 

و ظریف را کشف می کنند که برای همیشه در ذهنشان باقی می ماند پس هر اندازه که آنها از 

گیرند استعداد و خالقیتشان بیشتر شکوفا می شود ذهنشان بیشتر فعال بحواس خود بیشتر بهره 

می شود و معلم نیز از کار خود نتیجه بهتری می گیرد در واقع معلم با بکارگیری این روش به 

 ت روانی خود نیز کمک کرده است. سالم

پس باید در عصر انفجار دانش از کوتاهترین و موثرترین راه به اهداف آموزشی مورد نظر خود برسیم 

و باید بدانیم که تحقق این امر جز با بکارگیری و بهره گیری صحیح و برنامه ریزی شده از وسایل و 

 امکانات آموزشی مقدور نیست. 

ی به کلی دگرگون شده و معلمان به خوبی آگاهند که یادگیری امری درونی امروزه روش آموزش

است و به جای زور و اجبار باید در دانش آموزان عالقه و انگیزه آموختن را بوجود آورد همچنین 

دریافته اند اگر مطالب درسی با استفاده از چند وسیله آموزشی ارائه شود و هر یک از آن وسایل 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .علمی و پژوهشی آس
 

 

باشند میزان یادگیری افزایش می یابد. تجربه نشان می دهد که وسایل بسیار  مکمل و موید هم

ساده آموزشی بویژه اگر توسط معلم ساخته شوند نتایج آموزشی بسیار درخشانی نسبت به وسایل 

پیچیده و فنی دارند البته یک وسیله هنگامی در ایجاد تجارب جدید آموزشی و تجسم مفاهیم 

 درسی مفید است که :

 را تامین کند. معلم قطه نظرها و مقاصد آموزشین -

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

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

 

 تقسیم بندی رسانه های آموزشی 

ای خاصی به گونه های مواد و وسایل آموزشی از دیدگاه متخصصان مختلف و با توجه به معیاره

دسته تقسیم  6متفاوت مورد تقسیم بندی قرار گرفته است آقای دکتر محمد احدیان در کتاب خود 

 بندی را مد نظر قرار داده اند که دسته آخری را از بقیه جدیدتر و کامل تر می دانند:

 برقی و غیر برقی  -1
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تفاده می کنند رسانه هایی ارزان قیمت و گران قیمت : کسانی که از این تقسیم بندی اس -2

نظیر چارت ،پوستر،نقشه ،کره ،تلق شفاف اسالید و نظایر اینها را در دسته ارزان قیمت و 

تجهیزاتی نظیر پروژکتورهای فیلم ،اسالید و فیلم استریپ ،اورهد و غیره را در دسته گران 

 قیمت قرار می دهند. 

تقسیم بندی رسانه هایی نظیر فیلم  نرم افزار و سخت افزار: طرفداران استفاده از این -3

،اسالید ،چارت ،پوستر ،نمودار ،تلق شفاف ،مدل ،ماکت ،برش و نظایر اینها را در دسته نرم 

دسته در افزار و تجهیزاتی نظیر پروژکتورهای فیلم متحرک ،اوپک ،اورهد و نظایر اینها را 

 سخت افزار قرار می دهند. 

،مجله ،منابع برنامه ای شده هایی نظیر کتاب ،جزوه چاپی و غیر چاپی : عده ای رسانه  -4

 چاپی و نظایر اینها را در گروه چاپی و بقیه را در گروه غیر چاپی قرار می دهند. 

ساده و پیچیده : اینان رسانه هایی نظیر کتاب ،مجله ،فیلم متحرک ،اسالید ،تلق شفاف و  -5

ورهای فیلم متحرک ،اوپک و اورهد و نظایر اینها را در گروه ساده و تجهیزاتی نظیر پروژکت

 دستگاه های ضبط شنیداری و دیداری و نظایر اینها را در گروه پیچیده قرار می دهند. 
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نورتاب و غیر نورتاب : در این تقسیم بندی مواد و وسایل نظیر فیلم متحرک ،اسالید ،فیلم  -6

ب و بقیه در دسته غیر استریپ تلق شفاف و پروژکتورهای مربوط به آنها را در دسته نور تا

 نورتاب قرار می گیرند.

و  در تقسیم بندی دیگر که در کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی تالیف سید هاشم نعمتی آمده

در کتاب تولید و کاربرد مواد آموزشی دوره کاردانی تربیت معلم آمده نوع دیگری از  همچنین

 می رسد دقیق تر و کاملتر است : تقسیم بندی رسانه های آموزشی صورت گرفته که به نظر

الف ( رسانه های نوشتاری : کتاب ، روزنامه ،مجله ،میکرو فیلم ،میکروفیش ،مواد آموزشی برنامه 

 ریزی شده جزء این رسانه می باشند.

ب ( رسانه های نمایشی : شامل تخته سیاه ، تابلوهای پارچه ای ،مغناطیسی ،اعالنات و تابلوهای 

 الکتریکی است. 

ج ( رسانه های دیداری : که خود شامل رسانه های دیداری ترسیمی و رسانه های دیداری غیر 

ترسیمی است . رسانه های دیداری ترسیمی که شامل نمودار ،طرح خطی ، چارت ،کارتون ، پوستر 

،نقشه و کره و رسانه های دیداری غیر ترسیمی شامل تصویر ،اسالید ، فیلم استریپ ، ورقه های 

 و انواع فیلمهای متحرک می باشد.  شفاف
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د ( رسانه های شنیداری : که شامل نوار صوتی که به شکلهای مختلفی می تواند مورد استفاده قرار 

 گیرد. صفحات گرام و برنامه های آموزشی رادیویی نیز جزء این نوع رسانه می باشد.

ا و ماکتها دایورها و میز شنی ه ( رسانه های سه بعدی : که شامل اشیا حقیقی و نمونه ها مدله

 است. 

و ( موقعیت های آموزشی : شامل گردش علمی ، تقلید از واقعیات و بازیها ،نمایش )نظیره سازی( و 

 اماکن باستانی ،آزمایشها و دعوت از متخصصین و مسئوالن به کالس است. 

د در کنار یکدیگر بخش ز ( مجموعه های چند رسانه ای : ترکیبی از رسانه هایی است که می توانن

ه ای مسئولیت بزرگی را بر دوش هایی از یک واحد یادیگری را تامین کنند. آموزش چند رسان

لمان قرار می دهد زیرا که معلم باید با تجزیه و تحلیل هدفهای آموزشی درس و بررسی منابع مع

رای سانه ها را بدیداری و شنیداری موجود و دانستن اینکه چگونه می توان یک سری از این ر

ری در کنار هم قرار داد آموزش خود را در کالس ارائه دهد. انتخاب یگرسیدن به باالترین کیفیت یاد

رسانه ها در آموزش چند رسانه ای باید نه تنها با توجه به مناسب بودن هر یک از رسانه ها برای 

ار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند هدفهای درس باشد بلکه اینکه چطور این رسانه ها می توانند در کن
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مطالب رابه بهترین وجهی بیان کنند و اینکه چگونه یک رسانه یادگیری حاصل از رسانه دیگر را 

 تقویت می کند نیز باید در نظر گرفته شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

موضوع : بررسی میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت 

 تهران در درس علوم تجربی  13دانش آموزان پایه پنجم منطقه  تحصیلی
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 فصل دوم:
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 تحقیقات تجربی در باره موضوع تحقیق

  

 

 

 

 

 

 

 

 تهران 31تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم منطقه 

: هدف این تحقیق مشخص شدن میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان  هدف

 ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. آزمایشگاه 
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: با توجه به اینکه کودک در دوران اولیه زندگی بیشتر آموزشهای خود را از طریق  بیان مسئله

حواس پنجگانه فرا گرفته و به مجموعه ای از تصورات ذهنی دست می یابد ذکر دو مسئله ضروری 

 می شود:

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

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

 : فرضیه های این تحقیق عبارتند از : فرضیه

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

 حضور متصدیان آزمایشگاه ها برپیشرفت تحصیلی موثر است ؟ -2

دانش آموز که در پایه پنجم مشغول به  4445ین تحقیق را تعداد : جامعه آماری ا جامعه آماری

 33نفر از متصدیان آزمایشگاه که در  33تحصیل می باشند تشکیل می دهند و همچنین تعداد 

 آموزشگاه مشغول به خدمت می باشند. 

 : جامعه آماری و نمونه آماری در این تحقیق یکسان است.  نمونه آماری

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



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .علمی و پژوهشی آس
 

 

: در این تحقیق از کارنامه دانش آموزان و لیست متصدیان و لیست وسایل کمک  ابزار تحقیق

 آموزشی موجود در مدارس بعنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. 

واریانس و  از شاخصهایی چون انحراف معیار ، فراوانی ، میانگین ، داده ها جهت تجزیه و تحلیل

 استفاده شده است.  Tو  Fآزمون 

 نتایج 

دانش آموزان در مدارس که از وسایل  تحصیلی میزان تاثیر مواد کمک آموزشی بر پیشرفت -1

 استفاده می کنند و مواد درسی که از وسایل استفاده نمی کنند محسوس نمی باشد. 

د بیشتر از مدارسی است میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که متصدی آزمایشگاه دارن -2

 که متصدی آزمایشگاه ندارند. 

 کاربرد نتایج 

برنامه ریزان آموزشی : با استفاده از نتایج می توانند دست به برنامه ریزی آموزشی صحیح  -1

در جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاه ها بزنند و برنامه ریزی مفید کاربردی 

 ای کمک آموزشی داشته باشند. جهت استفاده بهینه از ابزاره
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مسئوالن آموزش و پرورش : با آگاهی از میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان  -2

آزمایشگاه ها نیروهای مفیدتر و مواد کمک آموزشی مفیدتری را در اختیار مدارس قرار می 

 دهند. 

از مواد کمک آموزشی معلمان : با آگاهی از نتایج این تحقیق اهمیت بیشتری به استفاده  -3

 بدهند و همکاری بهتری با متصدیان آزمایشگاه ها داشته باشند.

علیرغم رد شدن فرضیه شماره یک تحقیق باید گفت اهمیت ، ضرورت و تکنولوژی آموزشی و تاثیر 

آن بر میزان یادگیری دانش آموزان امری واضح است و بدیهی . بنابراین پیشنهاد می شود جهت 

ن این اختالف مسئوالن آموزشی ابزارهای مفیدتر و کاملتری را در اختیار مدارس محسوس تر شد

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

قرار دهند همچنین رسانه های آموزشی که شامل مجالت کتابهای مرجع ، فیلم متحرک ، برنامه 

ی و رادیویی و غیره می باشد مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد و تصمیماتی را تلویزیون

 جهت ارائه بیشتر آنها اتخاذ کنند.

 

 تهران  2تحقیق در درس علوم در دبستانهای منطقه 
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 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی 

موزشی بر پیشرفت یادگیری دانش آموزان در درس علوم آ های : بررسی تاثیر کاربرد رسانه موضوع

 تهران  2در دبستانهای منطقه 

 استاد راهنما : آقای دکتر عبدالرضا سبحانی 

 محقق : عفت بلوچی 

 65-66سال تحصیلی 

 مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر 

رو است این است که آیا پای بند : مسئله ای که آموزش و پرورش ما امروز با آن روب بیان مسئله

بودن به آموزش سنتی و بدون توجه به آخرین تغییر و تحوالت علمی می تواند جوابگوی نیازهای 

جامعه در حال توسعه ما باشد ؟ آیا معلم امروز با روش دیروز برای فردا مفید است ؟ مسلما خیر 

وسایل آموزشی مناسب و با وبکارگیری ابزار بنابراین ما ناچاریم با استفاده از تکنولوژی های برتر و

 عمق بیشتری بدهیم .  یتغییرات اساسی در روشهای تدریس به کیفیت آموزش

 

 فرضیه ها 
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 استفاده از رسانه های آموزشی می تواند به میزان قابل توجهی بر کیفیت آموزشی بیفزاید.  -1

اب کردن درسها معلم را استفاده از رسانه های آموزشی می تواند تا حد زیادی برای جذ -2

 یاری دهد. 

 آموزش و پرورش تهران 2نفر از دانش آموزان ابتدایی منطقه  34354:  جامعه آماری

 از مدرسه راهیان فضیلت پایه سوم ابتدایی  رنفر دانش آموز پس 66:  حجم نمونه

 ابزار تحقیق :

 یش و کنترل تهیه و اجرای پیش آزمون و آزمون نهایی از دانش آموزان گروه آزما -1

رسانه های آموزشی که در تدریس گروه آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد مانند کتاب  -2

 ،تخته ،تصاویر آموزشی ، فیلم آموزشی ... 

: استفاده از جدول توزیع فراوانی ،محاسبه واریانس و مقایسه محاسبات آماری دو  روش آماری

ی دار بودن تفاوت دو میانگین و استفاده از آزمون معن Tگروه آزمایش و کنترل استفاده از آزمون 

 X2فی 

  نتایج
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نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که استفاده از رسانه های آموزشی میزان 

یادگیری دانش آموزان را افزایش می دهد و به دنبال آن موجب صرفه جویی در وقت معلمین و 

 دانش آموزان خواهد شد. 

که هنگام تدریس در دو گروه مشاهده شد گویای این واقعیت است که کاربرد وسایل و رسانه آنچه 

محیط کالس را پویا و فعال می کند و عاملی است که دانش آموزان با شوق و عالقه های آموزشی 

در کالس روحیه مطالب درسی را فرا می گیرند. بنابراین با تکیه بر این عالقه است که می توان 

 ق در دانش آموزان بوجود آورد و از طریق آن زمینه ابتکار و نوآوری را برای جامعه فراهم نمود. خال

وسایل و رسانه های آموزشی می توانند کیفیت آموزشی را افزایش داده و موجب یادگیری بهتر و 

ن شرط سریع تر و موثرتر آموخته های دانش آموزان گردد. از آنجاکه انگیزش و عالقه دانش آموزا

اساسی در یادگیری و به خاطر سپاری و یاد آوری مطالب و همچنین در نگهداری آن در حافظه دراز 

مدت است . بنابراین استفاده مناسب از رسانه های آموزشی می تواند در تثبیت آموخته های دانش 

 آموزان موثر باشد. 
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و فعال نماید و سبب استفاده از رسانه های آموزشی می تواند محیط آموزشی را پویا  -

مشارکت همه جانبه دانش آموزان در امر یادگیری شود و ارتباط عمیق تری را بین معلم و 

 شاگرد برقرار سازد. 

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

رار می دهد که کسب آنها از رسانه های آموزشی موقعیت هایی را در اختیار دانش آموزان ق -

 راههای دیگر به سهولت امکان پذیر نیست . 

 

 

 تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمین ابتدایی منطقه خورو بیابانک -1-2

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی  -

با یادگیری دانش آموزان از : بررسی و ارزیابی میزان کارایی وسایل کمک آموزشی در رابطه  موضوع

 دیدگاه معلمین ابتدایی منطقه خور و بیابانک 

 استاد راهنما : آقای اکبر قویدل 

 محقق : محمد ایزدی 
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 64سال تحصیلی 

 مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر 

 فرضیه های تحقیق 

یری نگرش مثبت معلمین نسبت به تاثیر وسایل کمک آموزشی در روند آموزشی و یادگ -1

 دارند. 

برنامه های آموزشی در جهت استفاده مناسب از وسایل کمک آموزشی تدوین گردیده  -2

 است. 

 استفاده از تکنولوژی آموزشی باعث صرفه جویی و سرعت یادگیری می شود. -3

 کاربرد تکنولوژی آموزشی در روند تدریس باعث یادگیری دقیق و عمیق می شود.  -4

از بین  63-64: آموزگاران ابتدایی در منطقه خور و بیابانک در سال تحصیلی جامعه آماری و نمونه 

آموزگاران ابتدایی منطقه خور و بیانانک به تعداد صد نفر به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب 

 گردید. 

نفر از معلمین مقطع  166: الف ( تهیه و تنظیم و توزیع پرسشنامه بین  ابزار جمع آوری اطالعات

 سوال بسته  26بتدایی ا
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 ب ( مصاحبه با ده نفر از مدیران این مقطع 

 نتایج کلی پژوهش 

 نتایج کلی حاصل از این تحقیق به شرح ذیل می باشد :

آموزگاران معتقدند که کاربرد وسایل کمک آموزشی کارایی تدریس و یادگیری را افزایش  -1

 خواهد داد. 

ات آموزشی بطور یکسان را در تمامی نقاط کشور استفاده از وسایل آموزشی می تواند امکان -2

 فراهم سازد.

تکنولوژی آموزشی می تواند محیط آموزش را پویا و فعال نماید و سبب مشارکت همه  -3

 جانبه دانش آموزان در امر یادگیری شود و ارتباط بین معلم و شاگرد بیشتر برقرار می شود. 

موزان را با کاربرد عملی آن در جامعه دانش آ های استفاده از وسایل آموزشی یادگیری -4

 هماهنگ و همسو می سازد.

در کالس می توان روحیه خالق را در دانش  و کاربرد آن با استفاده از وسایل آموزشی -5

 آموزان بوجود آورد و ابتکار و نو آوری را برای جامعه به ارمغان آورد. 
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لی در ارزشیابی ها و فراهم متناسب نمودن مطالب درسی و مد نظر قرار دادن کارهای عم -6

آوردن وسایل آموزشی می تواند مشوق معلمان جهت کاربرد هر چه بیشتر تکنولوژی 

 آموزشی باشد. 

 وسایل آموزشی موجب افزایش یادگیری از لحاظ کمی و کیفی را فراهم خواهد ساخت.  -6

 

 

 تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کرمانشاه  -4-2

 یان نامه برای دریافت درجه کارشناسی پا

: بررسی رابطه میزان آگاهی معلمان و میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی در کالسهای موضوع 

 پنجم ابتدایی شهرستان کرمانشاه 

 استاد راهنما : آقای عبدالعظیم کریمی 

 محقق : حسنعلی زرشکی قشالقی 

  62-63سال تحصیلی 

 خدمت فرهنگیان شهید باهنر مرکز آموزش عالی ضمن 
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 فرضیه های تحقیق 

عدم آشنایی معلمین با طریقه استفاده و کاربرد این گونه مواد و وسایل باعث عدم استفاده  -1

 آنان از وسایل کمک آموزشی در امرتدریس است. 

عدم آگاهی و اعتقاد معلمین نسبت به اثرات مثبت این گونه مواد و وسایل باعث عدم  -2

 مین ابتدایی از وسایل کمک آموزشی در امر تدریس شده است. استفاده معل

عدم وقت کافی معلمین جهت آماده کردن وسایل و کاربرد آنها و انجام آزمایشات الزم در  -3

 گونه وسایل شده است. کالس باعث عدم استفاده آموزگاران از این 

 تدریس شده است.  تراکم کالس باعث عدم استفاده معلمین ابتدایی از وسایل آموزشی در -4

نبودن فضا و مکان مناسب در آموزشگاه جهت انجام کار با وسایل آموزشی و ... باعث عدم  -5

 استفاده معلمین پنجم ابتدایی از وسایل آموزشی در تدریس شده است. 

تفاوت قایل نشدن بین معلمانی که از این وسایل استفاده می کنند و با معلمانی که استفاده  -6

سوی مسئولین باعث عدم استفاده معلمین پنجم ابتدایی از وسایل آموزشی در نمی کنند از 

 امر تدریس است. 
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نامناسب بودن وسایل موجود در آموزشگاه و فرضیات دیگری از این قبیل است که موجب  -6

عدم استفاده معلمین این گونه کالسها در حین تدریس از وسایل آموزش شده و مانع 

 و پرورش اصولی و صحیح دانش آموزان گردیده است. بزرگی در سر راه آموزش 

کالس پنجم موجود 544مدرسه شهر کرمانشاه تعداد  235: از میان  جامعه نمونه و نمونه آماری

بود از میان مجموعه آموزگاران کالسهای پنجم تعداد یک صد نفر به روش خوشه ای چند مرحله 

 ای انتخاب شده است. 

ار اصلی جمع آوری اطالعات در این تحقیق که از آن استفاده شده : ابز ابزار اندازه گیری

سوال بعنوان علل و عوامل مختلف عدم استفاده از  16پاسخ و به میزان  هپرسشنامه است از نوع بست

 وسایل آموزشی در کالسهای مدارس ابتدایی بویژه در کالسهای پنجم شهرستان کرمانشاه . 

 

 نتایج کلی پژوهش 

تایج بصورت کمی و کیفی به این نتیجه می رسیم که عوامل و فرضیاتی را که در مورد از بررسی ن

علل عدم استفاده معلمین از وسایل آموزشی و کمک آموزشی در امر تدریس در نظر گرفته و به 

و سایر عوامل نیز تا حدود  5و  3خاطر بعضی از آنها بیشترین اثر را دارند مانند فرضیه های شماره 
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مشخص شده موثر بوده که از آنها نباید غافل شد لیکن اساسی ترین و موثر ترین عوامل درصد 

همین چند فرضیه بود یعنی عامل تراکم کالس که باید به نحو ممکن این تراکم را تقلیل و تعدیل 

نمود و عامل دوم نبودن فضا و مکان مناسب در آموزشگاه که باید به طرق مختلف این کمبود را هم 

 رف نمود.برط

 

  تهران 31و31و2تحقیق بر روی دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق  -5-2

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی  -

: بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره موضوع 

 تهران  16و 16و 2ابتدایی مناطق 

 : خانم دکتر پروین ترکمنی آذر  استاد راهنما

 محقق : زهره دراج 

 66-66سال تحصیلی : 

 مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر 
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فقط سه هزار تومان به سایت ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .علمی و پژوهشی آس
 

 

: آیا استفاده از وسایل کمک آموزشی در تدریس باعث افزایش یادگیری در دانش  بیان مسئله

 آموزان می شود ؟

ی که در مدارس ابتدایی موجود است و هدف از طرح مسئله بررسی مقدار وسایل کمک آموزش

همچنین بررسی اینکه معلمان چه مقدار از این وسایل آموزشی استفاده می کنند و چه عاملی باعث 

می شود که عده ای از این وسایل استفاده نمی کنند و همچنین چه عاملی موجب می شود که عده 

که متوجه شویم معلمینی که از این  ای از این وسایل استفاده کنند و در نهایت هدف این است

 وسایل استفاده می کنند چه مقدار تاثیر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گذارد. 

 فرضیه تحقیق 

نداشتن تسلط کافی معلمان در استفاده از وسایل کمک آموزشی باعث می شود که آنها از  -1

 بکار بردن وسایل صرفنظر کنند. 

کمک آموزشی باعث می شود که معلمان از این وسایل در  کمبود و مناسب نبودن وسایل -2

 تدریس استفاده نکنند. 

حجم زیاد کتب و کمبود وقت باعث عدم استفاده معلمان از وسایل کمک آموزشی می  -3

 شود. 
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استفاده از وسایل کمک آموزشی در تدریس باعث عالقه مندی دانش آموزان به درس می  -4

 شود. 

آموزشی استفاده می شود پیشرفت دانش آموزان در آن در دروسی که از وسایل کمک  -5

 درسها بیشتر است. 

 ارزشیبابی مدیر از کار معلمان باعث بکارگیری وسایل کمک آموزشی می شود.  -6

و دو مدرسه منطقه یک و دو  2: شامل معلمان مدارس ابتدایی از دو مدرسه منطقه  جامعه آماری

آموز پایه چهارم و پنجم ابتدایی از این سه منطقه می  دانش 236بودند و تعداد  16مدرسه منطقه 

و  1و  2نفر از معلمین پنج پایه مدارس ابتدایی از سه منطقه  166باشند گروه نمونه آماری شامل 

سه منطقه که اینها هم  از این نفر دانش آموز 236است که به روش تصادفی انتخاب شده اند و  16

 به روش تصادفی انتخاب شدند. 

پرسشنامه برای نظر خواهی از معلمان تهیه شد که این  166: تعداد بزار گردآوری اطالعات ا

نفر دانش  236برای  بود و  گزینه ای بله ، خیر ، تا حدودی 3سوال و از نوع  22پرسش نامه دارای 

 سوال بود.  6آموز هم پرسشنامه تهیه شد که شامل 

 نتایج کلی 
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گیریم این است که استفاده از وسایل کمک آموزشی در امر تدریس  نتیجه ای که از این تحقیق می

باعث افزایش یادگیری در دانش آموزان می شود و همچنین متوجه می شویم وقتی دانش آموزان 

مطالب را ببیند لمس کنند بسازند و خراب کنند این کار باعث یادگیری دائمی و پیشرفت تحصیلی 

فظی خارج شده و حکمک آموزشی باعث می شود مطالب از جنبه آنان می شود استفاده از وسایل 

به درک و فهم بیانجامد استفاده از وسایل کمک آموزشی باعث خالقیت دانش آموزان می شود و 

 استعداد های آنان را شکوفا می کند و همچنین باعث عالقه مندی آنان به درس می شود

 و دانشجویان ضمن خدمت  کرج 4ابتدایی ناحیه تحقیق بر روی مدارس  -6-2

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی  -

 : بررسی تاثیر مواد کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  موضوع

 استاد راهنما : جناب آقای مهندس مرتضی مجد فر 

 محقق : ملک ملکی 

 62سال اجرا: دی ماه 

 ان شهید مدنی مرکز آموزش عالی فرهنگیان تهر
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: آگاهی از مثمر به ثمر بودن مواد کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از  هدف کلی

 دید معلمین 

: تکنولوژی آموزشی چیست ؟ آیا مواد کمک آموزشی بعنوان تعریف مسئله و اهمیت تحقیق 

 بخشی از تکنولوژی آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟

ان یک معلم عالقه مند بودم نقش تکنولوژی آموزشی را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بعنو

بدانم و این کار مستلزم آن بود که مطالعه ای در زمینه تکنولوژی آموزشی داشته باشم لذا برای 

 رسیدن به هدف خود ابتدا به مطالعاتی در رابطه با تکنولوژی آموزشی مبادرت ورزیدم آنگاه با توجه

به وسیع بودن موضوع بر آن شدم که نظر همکاران خود را در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 دهم چرا که مهمترین عامل در بکارگیری مواد کمک آموزشی مشخص معلم است.

 فرضیه ها 

 مواد کمک آموزشی باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان می شود.  -1

مک آموزشی تئوریها را با واقعیات خارج از کالس بهتر دانش آموزان با استفاده از مواد ک -2

 تطبیق می دهند. 
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در دروسی که از مواد کمک آموزشی استفاده می کنند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  -3

 محسوس تر است . 

 روش تحقیق و ابزار کار و جامعه آماری :

سشنامه . ابزار کار پرکردم  را بعنوان روش تحقیق خود انتخابپیمایشی  –روش تحقیق توصیفی 

حصارک کرج و تعدادی  4نفر از همکاران در دو مدرسه ابتدایی ناحیه  156ای بود که تنظیم و بین 

از دانشجویان مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان تهران و دانشجویان دانشگاه تربیت معلم 

رگ پرسشنامه به ب 123توزیع کردم که تعداد دامشجویان ضمن خدمت فرهنگیان حصارک کرج 

برگ از آنها به لحاظ مشاهده عدم صداقت در جوابگویی به سواالت عدم  23دست اینجانب رسید و 

 کامل بودن و مخدوش بودن کنار گذاشته شد. 

 

 یافته های اصلی تحقیق 

% معلمان اعتقاد داشتند تدریس توام با استفاده از مواد کمک آموزشی 36با توجه به اینکه  -

% 64تحصیلی و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان موثر است. با این حال در پیشرفت 
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آنها با توجه به محدودیت زمانی در مدارس چند شیفته استفاده از آن را در تدریس خود 

 وقت گیری می دانستند. 

% معلمان این تحقیق عالقه مند به استفاده از مواد کمک آموزشی در تدریس بودند با 66 -

% آنها پیشنهاد کرده بودند آموزش ضمن خدمت جهت آشنایی تمام 64ه که ذکر این نکت

معلمان با تکنولوژی آموزشی و استفاده بهینه از آن کالسهایی را در نظر گرفته و تشکیل 

 می دهد. 

% از معلمان با این نظر که تهیه مواد کمک آموزشی از طرف معلم مشکل است مخالف 54 -

ده از مواد کمک آموزشی را ناشی از کمبود امکانات مدرسه می % آنان عدم استفا66بودند و 

 دانستند. 

% پرسش شوندگان با این نظر که مواد کمک آموزشی موجبات حواس پرتی دانش 66  -

% آنها معتقد بودند که استفاده از 55آموزان را فراهم می سازد مخالف بودند در حالی که 

 راهم نمی کند. مواد کمک آموزشی موجبات شلوغی کالس را ف
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همچنین یکی از پیشنهادات این همکاران در زمینه باال بردن سطح کیفیت مواد کمک  -

آموزشی بود یعنی به گونه ای که دانش آموزان همراه خود معلم با وسایل آزمایش و مواد 

 کمک آموزشی درگیر شوند و خود دست به آزمایش و خطا بزنند. 

تنباط کرد این است که : معلمین اعتقاد به استفاده از مواد کمک آنچه از این یافته ها می توان اس

آموزشی در تدریس را دارند اما در این راستا عدم آشنایی معلمان با نحوه استفاده از این مواد و 

 از اضطراب از اینکه نتوانند بطور مطلوب از این وسایل استفاده کنند و نتیجه بگیرند موجب شده که

 تدریس استفاده نکنند.  این مواد در امر

% این فرضیه 44% و 45به اثبات رسیدند یعنی با درجه اطمینان  %65% و 1هر سه فرضیه در سطح 

 ها محتمل هستند. 

 تهران  31تحقیق بر روی مدارس ابتدایی پسرانه منطقه  -1-2

 پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی در رشته آموزش ابتدایی  -

استفاده از وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مقایسه موضوع : بررسی تاثیر 

 تهران .  16نظر معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 

 استاد راهنما : دکتر امان اهلل قرائی مقدم 
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 محقق : عبدالرسول عباسی کوپایی 

 63سال اجرا : دی ماه 

 شهید مدنی  –ن تهران مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیا

: می دانیم هدف نهایی آموزش و پرورش بدست آوردن مقداری اطالعات حفظ شده  بیان مسئله

نیست بلکه هدف اصلی تربیت فردی است که به علت این آموزش در او تغییری حاصل شود 

ند برای پیشرفت تحصیلی زمانی حاصل می شود که یادگیری بطور عمیق در فرد ایجاد شود و او بتوا

مدت طوالنی مطالب آموخته شده را مجددا یادآوری کند. بنابراین حفظ کردن مطالب یک روش 

صحیح یادگیری به حساب نمی آید بلکه تجربه را باید بعنوان یادگیری مورد توجه قرار داد. در 

اینجاست که نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی مشخص می شود. 

 ک امر حسی است ضمن اینکه یک امر فکری نیز به شمار می آید. یادگیری ی

ارتباط در کالس یک نوع همبستگی دو جانبه است که بین معلم و شاگرد ایجاد می شود. این 

همبستگی زمانی برقرار می گردد که آنان بطور موثر با یکدیگر فعالیت کنند و منظور یکدیگر را 

نند حواس شاگردان را بکار گیرند زیرا شاگردان فرصت انجام بفهمند. وسایل کمک آموزشی می توا

تجربیات مختلف را بدست خواهند آورد یعنی شاگردان وقتی مطالب را ببینند بشنوند لمس کنند 
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بنویسند بسازند و آزمایش کنند آموزشی بدست خواهد آمد که منجر به یادگیری دائمی و پیشرفت 

یادگیرنده به نحو احسن بکار گرفته شده است و خود او  تحصیلی مطلوب خواهد شد و چون حواس

در امور زندگی و آموزندگی نقش فعال داشته است اثر یادگیری بر روی حواس او پا برجاست در این 

صورت می توان گفت دانش آموز در تحصیل خود پیشرفت داشته است. لذا برای اینکه بدانیم کاربرد 

یری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد و میزان آنرا از وسایل آموزشی چه تاثیری در یادگ

 دیدگاه معلمان و دانش آموزان مورد نقد و بررسی قرار دهیم به دنبال پاسخ سواالت زیر می باشیم :

چه تعدادی ازمعلمان و دانش آموزان کاربرد وسایل کمک آموزشی را در زمینه هر یک از  -1

 دروس موثریا بی تاثیر می دانند ؟

تعداد از معلمان و دانش آموزان وجود کالس مخصوص آزمایشگاه را در یادگیری موثر  چه -2

 یا بی تاثیر می دانند ؟

چه تعدادی از معلمان و دانش آموزان در مورد تهیه وسایل کمک آموزشی توسط دانش  -3

 آموزان و معلمان از درجات خیلی زیاد و زیاد یا متوسط و کم استفاده کرده اند ؟

ی از معلمان و دانش آموزان در مورد تازگی وسایل کمک آموزشی برای دانش چه تعداد -4

 آموزان و جلب توجه آنها به درس درجات فوق را بر گزیده اند ؟
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 به نظر دانش آموزان تا چه میزانی نحوه کار کردن با وسایل کمک آموزشی را می دانند ؟ -5

اده از وسایل کمک آموزشی به نظر دانش آموزان و معلمان آیا فرصت مناسب جهت استف -6

 توسط دانش آموزان وجود دارد یا خیر ؟

آیا دانش آموزان بطور انفرادی و مستقل با وسایل کمک آموزشی می توانند کار کنند یا  -6

 خیر ؟

چه تعدادی از معلمان و دانش آموزان استفاده از وسایل صوتی و تصویری را در تدریس  -3

 موثر یا بی اثر می دانند ؟

علمان و دانش آموزان گردش علمی به چه میزان در یادگیری می تواند تاثیر داشته به نظر م -4

 باشد ؟

 هدفهای تحقیق 

در سالهای اخیر به کاربرد وسایل کمک آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی به خصوص در دوره 

شد ابتدایی تاکید شده است و درباره فواید آن مطالب متعددی در مجالت رشد تکنولوژی مجالت ر

معلم و کتب دانشگاهی گفته شده است . زیرا شاگردان مدرسه نیازمندند که بیشتر و بهتر درباره 

محیط خود بیاموزند چون آموختن از طریق تجربه امکان پذیر است و در مواردی که برخورد 
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 وجود ندارد تدریس پیچیده تر می شود و هر اندازه شاگردان تجارب بیشتر  ءشی مستقیم شاگرد با

بدست بیاورند بهتر و با موقعیت بیشتر قادر خواهند بود ادراکات خود را افزایش دهند. بدین منظور 

در مدرسه وجود دارد ؟ و تا چه اندازه می خواهیم دریابیم که به چه میزان وسایل کمک آموزشی 

ه حدی ای از وسایل موجود در مدرسه استفاده می شود ؟ و استفاده از وسایل کمک آموزشی تا چ

 در پیشبرد اهداف تدریس موثر است ؟

با توجه به اینکه آموزش و پرورش در سراسر ایران بطور گسترده می باشد و تحقیق در این زمینه 

از این جامعه بزرگ یعنی تعدادی از  کوچکی احتیاج به هزینه زیاد و زمان طوالنی دارد لذا ما نمونه

تهران را انتخاب کرده ایم تا بتوانیم با راهنمایی استاد  16دانش آموزان و معلمان ابتدایی منطقه 

 گرامی سریعتر و با هزینه کمتر به نتیجه برسیم . 

 فرضیه های تحقیق 

 وسایل کمک آموزشی مورد نیاز در مدرسه نیست .  -1

 از وسایل موجود در مدرسه استفاده کافی نمی شود.  -2

 ادگیری تاثیر دارد. استفاده از وسایل کمک آموزشی به میزان زیادی در ی -3

 خصوص آزمایشگاه در یادگیری موثر است. کالس م -4
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 دانش آموزان در تهیه وسایل کمک آموزشی دخالت زیادی ندارند.  -5

 معلمان در تهیه وسایل کمک آموزشی دخالت زیاد ندارند.  -6

 وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان تازگی دارد.  -6

 وسایل کمک آموزشی را ندارند.  دانش آموزان وقت مناسب جهت استفاده از -3

 دانش آموزان نحوه استفاده و کار کردن با وسایل کمک آموزشی را نمی دانند.  -4

موقع استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلم همه دانش آموزان به راحتی  -16

 نمی توانند ببینند. 

شان دانش آموزان نمی توانند بطور انفرادی و مستقل از وسایل کمک آموزشی خود -11

 استفاده کنند. 

 وسایل صوتی و تصویری در یادگیری دانش آموزان تاثیر زیادی دارد.  -12

 گردش علمی به میزان زیادی در یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد.  -13

 تهران  16: تعدادی از دانش آموزان و معلمان ابتدایی منطقه  جامعه آماری

صیف ارتباط بین کاربرد وسایل کمک در پی نشان دادن و تو تحقیق : در این روش تحقیق

آموزشی با یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستیم لذا از روش تحقیق توصیفی استفاده 
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نموده ایم زیرا می خواهیم شرایط موجود و واقعی را گزارش کنیم و با استفاده از روشهای گوناگون 

 به توصیف آن بپردازیم . 

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

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

 ب ( شناسایی و بررسی مسائل شرایط و وقایع جاری 

 ج ( مقایسه و ارزشیابی وقایع 

سوال و از نوع پاسخ گزین بود که پاسخ دهندگان می بایستی  23پرسشنامه ای تهیه شد که دارای 

ال به یکی از گزینه های خیلی زیاد ،زیاد ، متوسط ، کم پاسخ دهند و برای دانش با توجه به سو

 آموزان و معلمان از یک نوع بود. 

روش آماری : برای نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهای آماری هم چون گرفتن 

 فی دو بهره گرفته ایم . فراوانی درصد فراوانی و استفاده از جدول 

 ندی نتایج :جمع ب

وسایل و مواد آموزشی مورد نیاز برای تدریس هر یک از دروس علوم ،جغرافی ، ریاضی و  -1

% از 66% از معلمان و 65سایر درسها در حد مورد نیاز در مدارس وجود ندارد بطور متوسط 
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دانش آموزان به پرسشهایی که در این زمینه شده است اظهار  داشته اند که میزان وسایل 

 موزشی در زمینه هر یک از دروس فوق کم می باشد . کمک آ

استفاده از وسایل و مواد آموزشی موجود در مدرسه در مورد هر یک از دروس مختلف  -2

% از معلمان به پرسشهایی که در این 65% از دانش آموزان و 61رضایت بخش نیست . 

دروس مختلف  زمینه شده است اظهار داشته اند که از وسایل کمک آموزشی در زمینه

 استفاده نمی شود. 

مختلف معلمانی که از وسایل کمک آموزشی موجود در مدرسه در زمینه هر یک از دروس  -3

% 64استفاده می کنند تاثیر قابل مالحظه ای در یادگیری دانش آموزان دارد. بطور متوسط 

وزشی در % از معلمان اظهار داشته اند که استفاده از وسایل کمک آم33دانش آموزان و 

 زمینه هر یک از دروس تاثیر زیادی در یادگیری دانش آموزان دارد. 

% از دانش آموزان اظهار داشته اند که در درسهایی که از وسایل 42%  از معلمان و 43 -4

 کمک آموزشی استفاده نمی شود یادگیری دانش آموزان خیلی کم است. 
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ند که وجود کالسهای مخصوص % از دانش آموزان اظهار می دار36% از معلمان و 42 -5

آزمایشگاه تاثیر زیادی در یادگیری دانش آموزان دارد زیرا یادگیری عالوه بر شنیدن با 

 دیدن و احتماال لمس کردن همراه است. 

% از دانش آموزان اظهار داشتند که شرکت دانش آموزان در تهیه 66% از معلمان و 46 -6

آنها موثر است . یعنی دانش ای در یادگیری وسایل کمک آموزشی به میزان قابل مالحظه 

یادگیری آنها در  ،آموزانی که وسایل و مواد آموزشی را بعنوان نوعی تکلیف تهیه می کنند

 زمینه آنها درس عمیق تر و از ثبات و دوام بیشتری برخوردار است. 

خالت وسایل آموزشی د% دانش آموزان معتقدند که معلمان در تهیه 56% از معلمان و 34 -6

ندارند . می توان چنین نتیجه گرفت که معلمان بر این باورند که وسایل و مواد آموزشی 

همان چیزی است که در کارخانه ها تولید می شود و در اختیار مدارس قرار می گیرد در 

حالیکه بسیاری از مفاهیم را می توان توسط وسایلی که با کمک دانش آموزان و معلمان 

 و سطح فراگیری دانش آموزان را به حداکثر ممکن رسانید.  ه هاتقال دادساخته می شود ان

دو شیفته بودن مدارس و  ،تعداد بیش از حد دانش آموزان در هر کالس ،حجم زیاد درسها -3

% از معلمان 36 ،... از عوامل مهمی هستند که معلمان همیشه با کمبود وقت مواجه هستند
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فرصت جهت استفاده از وسایل و مواد آموزشی نظر  ودکمب % از دانش آموزان در مورد64و 

 یکسانی دارند. 

در درسهایی که از وسایل و مواد آموزشی استفاده می شود به میزان قابل توجهی برای  -4

 ،گی دارد و این عامل مهمی است برای تثبیت یادگیری و باعث می شودانش آموزان تازد

% 63% معلمان و 32ربوطه جلب کند. درصد مطلوبی توجه دانش آموزان را به درس م

دانش آموزان اظهار داشته اند در درسهایی که از وسایل و مواد آموزشی استفاده می شود 

توجه دانش آموزان خیلی بیشتر به درس جلب می شود نسبت به درسهایی که از وسایل و 

 مواد آموزشی استفاده نمی شود. 

ار داشته اند نحوه کار کردن با وسایل و % از دانش آموزان اظه61% از معلمان و 63 -16

مواد آموزشی موجود در مدرسه را نمی دانند علل این ناتوانایی در استفاده از وسایل 

 عبارتند از :

تعداد زیاد دانش آموزان در هر  ،فرصت و ساعت درس محدود و کم ،کمبود وسایل و مواد آموزشی 

دانش آموزان قادر نخواهند  نکاتی که ذکر شد نه تنها، با توجه به حجم زیاد درسها و کتابها ،کالس

 از آنها را ندارند.  استفاده بود از وسایل استفاده کنند بلکه معلمان نیز فرصت
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استفاده از وسایل صوتی در یادگیری دانش آموزان تاثیر زیادی ندارند پاسخ  -11

% از آنها استفاده 56. دهندگان در مورد تاثیر استفاده از وسایل صوتی نظر قاطعی نداده اند

 % دیگر بی اثر دانسته اند . 56از وسایل صوتی را در یادگیری موثر دانسته اند. 

% دانش آموزان اظهار داشته اند که کاربرد وسایل تصویری 65% معلمان و 66 -12

نسبت به وسایل صوتی تا حد زیادی در یادگیری موثر است و یا بعبارتی دیگر میزان تاثیر 

 وسایل فوق از نظر معلمان و دانش آموزان خیلی زیاد است.  استفاده از

زیادی در یادگیری گردش علمی مثل بازدید از موزه ها و مناظر طبیعی به میزان  -13

از دانش آموزان در رابطه با ویژگی فوق اظهار %  63% از معلمان  36ر است آموز موثدانش 

 .باشد  نظر یکسانی داشتند و گردش علمی مورد توجه آنان می

که مسئوالن بویژه دست اندرکاران آموزش آموزشی موانع و مشکالت کاربرد مواد و وسایل 

 وپرورش می بایستی آنها را مرتفع کنند عبارتند از :

 تهیه و استفاده از این گونه وسایل مستلزم بودجه قابل توجهی است .-1

  فقدان ایمان و تربیت بعضی از معلمان در استفاده از آنها-2

 کمبود کادر متخصص در راهنمایی معلمان و تولید مواد -3
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 در نظر گرفتن زمانی که معلمان برای آماده کردن آنها صرف می کنند .-4

 مجهز و آماده نبودن بیشتر کالسها برای کاربرد آنها .-5

 مشکالتی که حمل و نقل آنها به کالس درس بوجود می آورد .-6

 رترویج این گونه مواد و وسایل مسئوالن آموزشی دعدم توجه -6

 کمبود اینگونه مواد و وسایل نسبت به تعداد شاگردان -3

 مطلق اینگونه مواد و تجهیزات در تدریس معانی اخالقی و مجرد نه  کارایی نسبی و  -4

 .برداشت غلط بسیاری از مردم در باره آنها به عنوان وسایل تفریحی و ایجاد تفنن -16

  ی مسئله از دیدگاه معلمان منطقه اشتهارد تحقیق بر رو -8-2

 پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته آموزش ابتدایی 

: بررسی ضرورت و میزان کاربرد رسانه های آموزشی در دوره راهنمایی از نظر معلمان عموضو

 منطقه اشتهارد کرج 

 اهلل حبیبی استاد راهنما :آقای حمید توبک                      محقق :حبیب 

مرکز آموزشی عالی ضمن خدمت فرهنگیان                          66سال اجرا :خرداد ماه 

 امیرکبیر 
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راهنمایی پسرانه منطقه اشتهارد در مورد ضرورت :بررسی نظرات معلمان مدارس  هدف تحقیق

 و میزان کاربرد تکنولوژی آموزشی 

ک آموزشی در یادگیری دانش آموزان و اهمیت و ضرورت تحقیق : اهمیت نقش وسایل کم

نحوه استفاده معلمان از آنها و نقش وسایل کمک آموزشی در فرایند تدریس را برای ما روشن 

 می سازد. 

 فرضیات تحقیق 

 از دیدگاه معلمان راهنمایی تکنولوژی آموزشی هیچگونه نقشی در یادگیری ندارد.  -1

زشی در تدریس به شکل مطلوب انجام می در مدارس راهنمایی استفاده از تکنولوژی آمو -2

 گیرد. 

استفاده از تکنولوژی آموزشی در دوره راهنمایی هنوز جایگاه خود را به عنوان ابزار مهمی  -3

 در تدریس پیدا نکرده است. 

: جامعه آماری در این پژوهش دبیران مقطع راهنمایی منطقه جامعه آماری و روش نمونه گیری 

به روش که مدرسه دوره راهنمایی  4نفر در  56می باشند و  65-66اشتهارد درسال تحصیلی 

 تشکیل می دهند.  ،شده اند    تصادفی ساده انتخاب 
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 یافته های تحقیق 

ات موجود به توصیف موقعیت ها که با توجه به اطالع یعنی تحقیقی است  این تحقیق توصیفی است

هدف مطالعات توصیفی جمع آوری  ،این گونه تحقیقات می گویند موردو وقایع می پردازد. در

اطالعاتی است که امکان توصیف ویژگی های افراد یا یک فرایند و نهاد تربیتی را فراهم می سازد. 

می    از آن پدیده تربیتی  موجب توسعه و بهبود درک ما توصیف کم و دقیق یک پدیده ماهیتاً

 گردد. 

محقق بدین منظور پرسشنامه ای جهت نظر خواهی معلمان مدارس راهنمایی پسرانه منطقه 

اشتهارد تنظیم نموده و پس از توزیع و جمع آوری آنها اطالعات الزم را استخراج نموده و به بررسی 

به رد یا قبول  ،عات بدست آمدهو تجزیه وتحلیل آن پرداخته است در این راستا بر اساس اطال

فرضیه ها دست یافته است. با بررسی اطالعات و یافته ها در جداول نتایج مشروحه ذیل حاصل می 

 شود:

% پاسخ دهندگان می گویند وسایل و مواد کمک آموزشی الزم به اندازه ای در 66 -1

 مدارس وجود دارد. 
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وزشی در تدریس بر روی % پاسخ دهندگان معتقدند که وسایل و مواد کمک آم52 -2

 ارزشیابی دانش آموزان موثر است . 

% پاسخ دهندگان معتقدند که وسایل و مواد آموزشی در مدارس به اندازه ای استفاده 63 -3

 می شود. 

 % مدیران برای استفاده از وسایل و مواد کمک آموزشی همکاری خوبی دارند. 46 -4

 وقت نمی دانند.  % معلمین مانع اصلی استفاده از وسایل را کمی56 -5

% معلمین علت عمده عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی را از عدم آگاهی نسبت 56 -6

به اهمیت کاربرد آنها و فقدان رسانه های مورد نیاز و کمبود وقت معلمان برای تهیه و 

 بکار گیری آنها می دانند. 

ا اندازه ای % معلمین با نحوه کاربرد وسایل و مواد کمک آموزشی در تدریس ت53 -6

 آشنایی دارند. 

تا حد خیلی زیادی در یادگیری را بکارگیری مواد و وسائل کمک آموزشی % معلمین 64 -3

 دانش آموزان موثر می دانند. 
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% معلمین باال بردن میزان یادگیری دانش آموزان را انگیزه معلم برای استفاده از 56 -4

 وسایل و مواد کمک آموزشی می دانند. 

زمینه طرز تهیه و کاربرد وسایل و مواد کمک آموزشی تا اندازه ای دوره  % معلمین در56 -16

 دیده اند. 

 نتیجه تحقیق 

رسانه  ،با توجه به مقیاس های محاسبه فراوانی و درصد گیری تجزیه داده ها نتیجه می گیریم که

فزاید و های آموزشی توانایی های آدمی را گسترش می دهد و به شکوفایی استعداد های آدمی می ا

توانایی خاصی در آدمی ایجاد می کند به سبب ایجاد فرصت ها و موقعیت های مناسب آموزشی 

 نقش های مختلفی را ایفا می کند. 

 استفاده از تکنولوژی آموزشی فواید و مزایایی دارد که عبارتند از :

 می دهد. سبب تسهیل فرایند تدریس شده و یادگیری را تسریع کرده و کیفیت آنرا افزایش  -1

امکان مطالعه فردی و مستقل را فراهم می سازد استعدادهای فردی دانش آموزان را  -2

 گسترش داده و عالقه آنها را به تداوم و مطالعه تقویت می کند. 
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در زمانی معین طیف گسترده ای از دانش آموزان را در سراسر کشور تحت پوشش خود در  -3

 می آورد . 

بگونه ای فراهم می سازد که ( عم از تیز هوش قوی و ضعیف ا)امکان پیشرفت شاگردان را  -4

 د. نبرنامه های آموزشی را فرا گیر ،همه گروه ها در یک سطح

 دسترسی به اطالعات و نیازهای علمی و آموزشی را در اسرع وقت ممکن می سازد.  -5

 تحقیق بر روی دانش آموزان مدارس راهنمایی منطقه اشتهارد  9-2

 دریافت درجه کارشناسی در رشته آموزش ابتدایی پایان نامه برای  -

: بررسی میزان استفاده معلمان راهنمایی از مواد و وسایل آموزشی در مدارس راهنمایی  موضوع

 آموزش و پرورش منطقه اشتهارد 

 استاد راهنما :آقای علی شاد مهر 

 محقق : یوسف یزدی 

 66سال اجرا: خرداد ماه 

 فرهنگیان امیرکبیر مرکز آموزش عالی ضمن خدمت 

 بیان مسئله 
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برای رسیدن به هدفهای آموزش و پرورش و ایجاد انگیزه یادگیری باید محیط یادگیری را طوری 

 سازمان داد که یادگیری به بهترین وجه ممکن عملی گردد. 

سوای سخنرانی ها وکتابهای درسی وسایل و ابزارهایی را می توان به کمک گرفت تا شاگردان 

آنها و با هدایت معلومات خود جهت تفهیم مطالب درسی از کیفیت و کمیت بیشتری بهره  بوسیله

مند شوند. مواد و وسایل آموزشی و روشهای جدید و متنوع یادگیری دامنه وسیعی دارد و در واقع 

و آن را تسریع نماید یا مطالب زیادتری را در  ،که بتواند در امر آموزش کمک کند ءهر ماده یا شی

وسایل آموزشی اطالق کرد. کاربا  ءمی توان آن را جز ،دت کوتاهتری به شاگردان منتقل نمایدم

آموزشی که جزیی از تکنولوژی آموزشی است و بهره گیری از آنها بستگی به مهارتها دارد که وسایل 

 اکثر معلمان از آن بی بهره هستند. 

ها شامل وسایل و سایر کار افزارهای آموزشی ش نه تنتکنولوژی آموزشی به مفهوم واقعی از آنجاییکه

بلکه انواع رسانه ها محتوای متدلوژی آموزشی و غیره را شامل می گردد و چون الزم است  ،می شود

هر معلمی نه تنها مهارتهای الزم را در بکارگیری و ساخت این گونه وسایل را داشته باشد بلکه با 

ات آموزشی و پرورشی و سایر مالزمات آگاهی کامل داشته انواع متدها و رسانه ها فلسفه و ارتباط

باشد تا در فرایند یاددهی و یادگیری موفق شود و با توجه به موارد فوق به خاطر اینکه مواد و 
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وسایل آموزشی نقش بسیار مهمی در یادگیری و بهبود کیفیت درسی شاگردان دارند یکی از 

لمان صورت می گیرد. لذا می خواهم بررسی میزان روشهای مهم یاددهی با این وسایل توسط مع

مورد بررسی  را استفاده معلمان راهنمایی از مواد و وسایل آموزشی در مدارس راهنمایی اشتهارد

تا بتوانم جلوه روشنی از این مواد و وسایل و نقش این وسایل را در دروس راهنمایی در  ،قرار دهم

اده معلمان راهنمایی از این وسایل در هر یاددهی و منطقه اشتهارد و همین طور میزان استف

 یادگیری دانش آموزان مورد ارزیابی قرار دهم . 

میزان کیفیت وسایل آموزشی در مدارس راهنمایی  و: بررسی وضع موجود و تعداد اهداف تحقیق

 منطقه اشتهارد. 

د آنها در امر بررسی میزان آشنایی معلمین راهنمایی با وسایل و مواد آموزشی و کاربر -

 تدریس . 

 بررسی میزان استفاده معلمین از مواد و وسایل آموزشی در دروس مختلف .  -

 بررسی موانع موجود از استفاده مواد و وسایل آموزشی در مدارس .  -

 در این پژوهش سواالت زیر برای پژوهشگر مطرح بوده است که :

 رد ؟آیا در مدارس راهنمایی مواد و وسایل آموزشی وجود دا -
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 میزان بکارگیری مواد و وسایل آموزشی در مدارس راهنمایی منطقه اشتهارد چقدر است ؟ -

 آیا مدیران و مسئولین آموزشی در تهیه مواد و وسایل آموزشی همکاری الزم را دارند؟ -

حرفه  –علوم تجربی  –: جامعه آماری این طرح معلمان راهنمایی در دروس ریاضی  جامعه آماری

نفر بوده است که با تهیه پرسشنامه و طرح سواالتی در آن اقدام به  46فی به تعداد و فن و جغرا

.  (سوال باز بوده است 3سوال بسته و  24 )سوال 26جمع آوری اطالعات شد. پرسشنامه دارای 

روش تحقیق از نوع توصیفی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از روشهای 

 بهره گرفته شد.  ) محاسبه فراوانی و درصد (آماری توصیفی

 نتایج کلی پژوهش 

% نقشه 56% پاسخ دهندگان معتقدند میزان استفاده از ضبط صوت و 5/66حدود  -1

 جغرافی در مدارس راهنمایی خیلی زیاد است. 

% در مدارس 66% و جعبه ریاضی 65میزان استفاده از وسایل آزمایشگاهی علوم  -2

 شد. راهنمایی زیاد می با

میزان استفاده از وسایل آموزشی مانند ویدیو که درصد استفاده از آن کم بوده با  -3

 کتابهای مرجع و فرهنگ اطلس نیز این درصد برابری می کند. 
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% تلویزیون که تعداد آن 3% از مدارس موجود دارای ضبط صوت بوده و همچنین  5/13 -4

اهی علوم در مدارس با جعبه % وسایل آزمایشگ12با ویدیو برابری می کند و حدود 

 ریاضی در مدارس برابری می کند. 

 % معلمان معتقدند که استفاده از وسایل آموزشی موجب یادگیری بهتر می شود. 5/66 -5

% معلمان معتقدند که استفاده از وسایل آموزشی موجب عالقه دانش آموزان به درس 66 -6

 می شود. 

ا می تواند مانع بکارگیری مواد و وسایل % از معلمین معتقدند که حجم زیاد کتابه55 -6

 آموزشی شود. 

% از معلمین معتقدند که کمبود وقت می تواند آنها را از بکارگیری مواد و وسایل 66 -3

 آموزشی باز دارد. 

 % از معلمان اظهار داشته اند که تا حدود توانایی تهیه مواد و وسایل آموزشی را دارند. 56 -4

در باال اند که آگاهی از وسایل آموزشی تاثیر زیادی  % از معلمین اظهار داشته56 -16

 رفتن میزان بکارگیری آنها دارد. 
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% از مدیران در فراهم ساختن زمینه الزم برای استفاده از وسایل آموزشی 5/56 -11

 همکاری زیادی دارند. 

% مدارس مجالت و کتابهایی در زمینه تکنولوژی آموزشی وجود ندارد و 5/52در  -12

مجالت و کتابها در بعضی از مدارس تا حدودی موجود می باشد و همچنین از این  5/22

% مطالعه این مجالت و کتابها در زمینه تکنولوژی آموزشی می تواند در تدریس 5/46

 موثر باشد. 

% معلمین آموزش الزم را ندیده و آشنایی کافی با کاربرد مواد و وسایل موجود 65 -13

 در مدارس را ندارند. 

مین تا حدودی با بکارگیری مواد و وسایل آموزشی آشنایی الزم را % از معل66 -14

 دارند. 

% از معلمین معتقدند که استفاده از مواد و وسایل آموزشی هنگام تدریس 5/42 -15

 خیلی زیاد ضروری است. 

% از معلمان اظهار داشته اند که ارزشیابی از کار معلمان تا حدودی بر میزان استفاده 46 -16

 ی تاثیر می گذارد. از وسایل آموزش
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 % از جامعه آماری مورد تحقیق دارای مدرک لیسانس بوده است. 16فقط  -16

 تحقیق و بررسی مقایسه وضع موجود و مطلوب وسایل کمک آموزشی  -31-2

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته مدیریت آموزشی  -

 ی موضوع : بررسی مقایسه وضع موجود و مطلوب وسایل کمک آموزش

 استاد راهنما : آقای علی نژاد 

 محقق : بمانعلی طحانی پور 

 66سال اجرا: تیر ماه 

 مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان امیر کبیر 

: نقش وسایل آموزشی در یادگیری مطالب درس چیزی است که اکثر دست اندر  بیان مسئله

ن آن بسیار مشکل و مستلزم وقت تدریس برخی دروس بدو ،کاران آموزش و پرورش به آن معتقدند

ان استفاده از این حج، شاید بتوان گفت رزیادی بوده و در نهایت نتیجه مطلوبی به دست نمی دهد

با  وسایل مانند برتری فرضیه های تجزیه شده و اثبات شده و قابل استفاده به فرضیه هایی که صرفاً

ا هم ارائه می شوند. این تحقیق جهت مشاهدات پدیده های مختلف و ارتباطات احتمالی آنها ب

بررسی چگونگی وسایل موجود و مطلوب و چگونگی استفاده از وسایل آموزشی در مدارس ابتدایی 
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گروه های  کرج انجام می شود و از کم و کسری های آن آگاه و از مقامات مسئول خصوصاً 4ناحیه 

دمی جهت پیشرفت آموزشی منطقه آموزشی می خواهم تا درجهت رفع کمبود ها اقدام نموده و ق

 بر دارند. 

 :اهداف تحقیق 

 .کرج  4بررسی وضع موجود و کیفیت وسایل کمک آموزشی در مدارس ابتدایی ناحیه  -1

 کمک و نقش مواد و وسایل یبررسی نگرش و میزان اعتقاد معلمان نسبت به ثمر بخش -2

  .آموزشی

 ین گونه وسایل بررسی نحوه تسلط و آگاهی آموزگاران در استفاده از ا -3

میزان استفاده ازوسایل کمک آموزشی در دروس مختلف و میزان اثر وسایل در یادگیری  -4

 آن دروس . 

 فرضیه های تحقیق 

 آیا مواد و وسایل کمک آموزشی مطابق با دروس می باشد ؟ -1

 آیا معلمان تسلط کافی نسبت به کارگیری آن دارند ؟ -2

 دروسی بیشتر است ؟لزوم بکارگیری وسایل کمک آموزشی در چه  -3
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 آیا کمبود وقت و حجم کتاب مانعی در بکارگیری مواد و وسایل آموزشی می باشد ؟ -4

 آیا وسایل کمک آموزشی و آزمایشگاهی متناسب با تعداد دانش آموزان می باشد ؟ -5

: جامعه آماری آموزگاران پایه چهارم و پنجم جامعه آماری حجم نمونه و روش نمونه گیری 

 کرج  4ی ناحیه مدارس ابتدای

کل از  13/1کل و  16/1نفر آموزگاران پنجم معادل  53نفر از آموزگاران چهارم و  54حجم نمونه 

 کرج .  4ناحیه 

کل مدارس ابتدایی از مجموع  2/1نفر بصورت تصادفی یعنی  2روش نمونه گیری از هر مدرسه 

 مدرسه ابتدایی .  166

سوال باز  4سوال بسته و  15 )سوال 14صفحه با  4ر : پرسشنامه ای د ابزار گردآوری اطالعات

 . (تهیه شد

 یافته های تحقیق 

% مدارس وسایل آزمایشگاهی با تعداد دانش آموزان تناسب ندارد و یا وسایل موجود 56در  -1

 ناقص و غیر قابل استفاده است . 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 
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دالیل آن در  % کتابخانه ها استفاده می شود که42% از مدارس کتابخانه دارند و فقط از 43 -2

 دسترس نبودن آنها و کمبود وقت مطالعه کتب است. 

 % افراد آن را مطالعه می کنند. 66% از مدارس وجود دارد ولی 33رشد در  ی لهمج -3

 % مدیران برای استفاده از وسایل آموزشی همکاری خوبی دارند.34 -4

  % پاسخ دهندگان معتقدند استفاده از وسایل آموزشی را ندیده اند.5/63 -5

% معلمین انگیزه استفاده از وسایل آموزشی را ارتقا سطح یادگیری دانش آموزان می 5/61 -6

 دانند. 

اکثریت قاطع پاسخ دهندگان استفاده از وسایل آموزشی را در درسهای ریاضی ، علوم ،  -6

 جغرافی الزم می دانند. 

 % معلمین مانع اصلی استفاده از وسایل را کمی دقت دانسته اند . 6/66 -3

 تحقیق بر روی معلمان دبستانهای ناحیه یک زنجان  -33-2

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته مشاوره  -

 موضوع : بررسی علل عدم استفاده معلمان از وسایل آموزشی در دبستانهای ناحیه یک زنجان 

 استاد راهنما : جناب آقای محمود اوحدی 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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 محقق : عباداهلل غفاری 

 66خرداد ماه  سال اجرا:

 مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان امیرکبیر 

 بیان مسئله 

برای دست یابی به اهداف آموزش و پرورش و ایجاد انگیزه یادگیری بایستی محیط یادگیری را به 

نحوی سازمان داد که یادگیری به نحو احسن عملی گردد. با توجه به اهمیت و ارزش وسایل کمک 

تدریس اغلب آموزگاران به علل و دالیل گوناگونی استفاده مستمر و مطلوب از  آموزشی در فرایند

مواد و وسایل کمک آموزشی در امر تدریس نمی کنند و این موضوع سبب افت تحصیلی دانش 

بررسی علل عدم استفاده  ،آموزان می شود. مسئله مهمی که در تحقیق حاضر مورد نظر است

 وسایل و مواد آموزشی در امر تدریس می باشد. آموزگاران ناحیه یک زنجان از 

 اهداف تحقیق 

بررسی میزان آگاهی و آشنایی آموزگاران ناحیه مذکور از نحوه بکارگیری وسایل در امر  -1

 آموزش . 

 بررسی میزان کیفیت وسایل و مواد آموزشی موجود در مدارس جامعه مورد تحقیق .  -2



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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استفاده از وسایل و مواد آموزشی درهنگام بررسی تاثیر تراکم جمعیت دانش آموزان در  -3

 تدریس. 

 بررسی نگرش آموزگاران نسبت به کارایی وسایل آموزشی در امر تدریس.  -4

 فرضیات 

میان کمبود وسایل آموزشی و علل عدم استفاده معلمان از این گونه وسایل رابطه معنی  -1

 داری وجود دارد. 

بهینه آموزگاران از وسایل رابطه معنی  میان آشنایی و اطالعات کافی ازنحوه بکارگیری -2

 داری وجود دارد. 

بین تراکم جمعیت دانش آموزان و عدم استفاده از وسایل آموزشی توسط آموزگاران رابطه  -3

 معنی داری وجود دارد. 

 آموزگاران معتقدند که وسایل آموزشی در یادگیری دانش آموزان تاثیر به سزایی دارند.  -4

نفر بعنوان حجم  166از آموزگاران رسمی می باشند که از این تعداد  نفر 233:  جامعه آماری

 نمونه انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه ها انتخاب شده اند. 
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پرسشنامه ای که از دو قسمت تشکیل شده بود . قسمت اول آن در برگیرنده  اطالعاتی  ابزار کار:

تعداد دانش آموزان کالس می باشد قسمت دوم صیلی سنوات خدمت و در خصوص مدرک تح

سوال پاسخ بسته و یک سوال پاسخ باز تشکیل یافته که با عنایت به فرضیات ارائه  14پرسشنامه از 

 شده تهیه گردیده است. 

 نتایج کلی پژوهش 

ه سزایی اغلب پاسخ دهندگان معتقدند که وسایل آموزشی در یادگیری دانش آموزان نقش ب -1

 دارند. 

اغلب آموزگاران این ناحیه دوره های کارآموزی در رابطه با وسایل آموزشی را طی نکرده  -2

 اند. 

 میزان و آشنایی معلمان این ناحیه با وسایل آموزشی کمتر است.  -3

اغلب پاسخ دهندگان معتقدند که زمان در نظر گرفته شده برای هر درس با توجه به تعداد  -4

امکان استفاده از وسایل آموزشی را برای معلمان به میزان زیاد  ،کالسدانش آموزان هر 

 فراهم نمی کند. 
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اغلب پاسخ دهندگان اظهار داشته اند که وسایل کمک آموزشی به میزان متوسط در  -5

 مدارس ناحیه یک زنجان موجود است. 

می  میزان استفاده معلمان ناحیه یک زنجان از وسایل آموزشی در حین تدریس متوسط -6

 باشد. 

 بررسی وضع موجود آزمایشگاهی مدارس راهنمایی ناحیه یک اسالمشهر  -12-2

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم تجربی  -

: بررسی وضع موجود آزمایشگاهی مدارس راهنمایی ناحیه یک اسالمشهر و مقایسه آن با موضوع 

 وضع مطلوب 

 محمودیان استاد راهنما : آقای دکتر سید مجید 

 محقق : گیتی زمردی 

 66-65سال اجرا : 

 مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان حکیم ابوالقاسم فردوسی 

 اجرای طرح : ناحیه یک آموزش و پرورش اسالمشهر محل 
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یکی از اهداف تحقیق دستیابی به وضع موجود آزمایشگاههای مدارس راهنمایی  اهداف تحقیق :

اسالمشهر و مقایسه آن با وضع مطلوب می باشد و نیز از اهداف این  ناحیه یک آموزش و پرورش

تحقیق دستیابی به پاره ای از نقطه نظرات و دیدگاه های معلمان در زمینه تاثیر و کارایی وسایل 

 کمک آموزشی می باشد. 

ران و : از آنجا که تاثیر استفاده از وسایل و مواد آموزشی بوسیله بسیاری از صاحبنظ بیان مسئله

دست اندرکاران تعلیم و تربیت در یادگیری بیشتر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به اثبات 

رسیده است به همین دلیل داشتن آزمایشگاه مجهز به تجهیزات و امکانات مناسب در هر مدرسه 

 امری اجتناب ناپذیر است . لذا به جهت اهمیت مطلب این موضوع انتخاب شده است. 

 

 

 تحقیق  فرضیه های

کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی عامل موثری در ایجاد انگیزه یادگیری ،تمرکز و  -1

 پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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یکی از علل عدم استفاده از وسایل و مواد کمک آموزشی توسط معلمین و متصدیان  -2

 آزمایشگاه نداشتن اطالعات و آشنایی آنها در این زمینه است. 

دارس راهنمایی این منطقه فاقد آزمایشگاه بوده و از نظر وسایل و تجهیزات کافی بیشتر م -3

 نیز در مضیقه هستند. 

آزمایشگاه مرکزی منطقه علیرغم در اختیار داشتن تجهیزات کافی عمال کارایی مطلوب را  -4

 ندارد. 

ز دانش امکان انجام مستقل آزمایشات مربوطه را ا کمبود مواد و وسایل کمک آموزشی عمالً -5

 آموزان سلب کرده است . 

استفاده از مجالت رشد و کتب تکنولوژی آموزشی توسط دانش آموزان می تواند تا حدی  -6

 فقدان وسایل و مواد کمک آموزشی را پر کند.  ءخال

 

 جامعه آماری 

 66-65متصدیان آزمایشگاه مقطع راهنمایی ناحیه یک اسالم شهر در سال تحصیلی 
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که : برای جمع آوری اطالعات در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است  ابزار اندازه گیری

 سوال پاسخ بسته و یک جدول وسایل کمک آموزشی و چند اطالع شخصی است.  26شامل 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از شیوه آماری توصیفی رسم جداول ، محاسبه کردن فراوانی درصدی 

 ( استفاده شده است.و رسم نمودار هیستوگرام )ستونی

: آنچه که بعنوان معضالت آموزشی همیشه و در همه جا مورد توجه و بررسی  طرح مسئله

مسئوالن و مربیان امور آموزشی و پرورشی قرار می گیرد امروزه بذل توجه بیشتر و عمیق تری را 

قول یکی از  که به ،ایجاب می کند در دنیای امروز حجم یافته ها و پیشرفتها آنقدر زیاد است

گاهی معادل با یکصد سال  ،قرن بیستم اتفاق می افتددوم متفکران آنچه در یک روز از نیمه 

 اکتشاف قرون گذشته به حساب می آید. 

از آنجا که نیاز به تحصیل امری ضروری است به تجربه ثابت شده است که بهره گیری از وسایل و 

ژی آموزشی در تدریس کیفیت معلومات فراگیران را مواد کمک آموزشی همچنین استفاده از تکنولو

کشور را به سوی قدرت و کمال مطلوب سوق  ،نظام آموزشی کشور را غنی تر ساخته ،ارتقا بخشیده

 می دهد. 
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به تحقیق ثابت شده است که هر اندازه معلمان از وسایل و امکانات کمک آموزشی درتدریس بیشتر 

چرا که در این صورت  ،به هدف نهایی خود موفق تر خواهند بود استفاده کنند در کار خود و رسیدن

از این رو آزمایشگاه ها یکی  ،سرعت یادگیری بیشتر شده و مفاهیم عمیق تر در ذهن جای می گیرد

از مکانهای مهم آموزشی محسوب می شود چرا که در آزمایشگاه مجهز و مناسب است که دانش 

 عملی بهره گیری از وسایل آموزشی مناسب به یک تجربه آموز دانسته های تئوری خود را ضمن

درصد فراموشی بسیار ، تجربه ای که با دقت و سعی خود دانش آموز بدست آمده  ،تبدیل می کند

 کمتری نسبت به مطالب تئوری دارد. 

 

 

 نتایج کلی پژوهش 

ی در ایجاد تقریبا تمامی معلمین معتقدند که استفاده و کاربرد مواد و وسایل کمک آموزش -1

 و پیشرفت تحصیلی ضرورت دارد.  تمرکزانگیزه یادگیری ،

تقریبا یک چهارم معلمین از آشنایی و مهارت کافی در استفاده از مواد و وسایل کمک  -2

 آموزشی برخوردارند. 
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قریب به اتفاق معلمین معتقدند که مطالب کتاب علوم تجربی را می توان ضمن تدریس با  -3

 آزمایش همراه کرد.

کثر مدارس ناحیه یک اسالمشهر فاقد آزمایشگاه و تجهیزات مورد نیاز در این زمینه ا -4

 هستند. 

اکثر معلمین این ناحیه آزمایشهای کتاب را به دلیل نداشتن آزمایشگاه در کالس درس  -5

 انجام می دهند.

در بیشتر مدارس این ناحیه آزمایشهای کتاب بوسیله معلم انجام می شود و دانش آموزان  -6

 ر انجام این فعالیت نقشی ندارند.د

 بیش از نیمی از معلمان و متصدیان آزمایشگاه در ساخت وسایل آموزشی فعال هستند.  -6

تقریبا تمامی معلمان از مشارکت شاگردان در تهیه و ساخت وسایل آموزشی مناسب  -3

 استفاده می کنند.

د و کتب تکنولوژی اکثر معلمین این ناحیه دانش آموزان را به استفاده از مجالت رش -4

 آموزشی هدایت و ترغیب می کنند.
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همه معلمین معتقدند که برقراری کالسهای ضمن خدمت در باال بردن سطح  -16

 آگاهی معلمین از نحوه استفاده و کاربرد وسایل کمک آموزشی مفید است. 

اکثر معلمین و متصدیان آزمایشگاه تجهیزات آزمایشگاه مرکزی را موثر و قابل  -11

 می دانند ولی از این امکانات استفاده نمی کنند. استفاده 

تقریبا در نیمی از مدارس این ناحیه مجالت رشد و کتابهای تکنولوژی آموزشی  -12

 وجود دارد. 

تقریبا تمامی مدیران عالقه مندی و پیگیری الزم برای تهیه و یا تعمیر وسایل  -13

 آزمایشگاهی را دارند.

 بوئین زهرا  تحقیق در مقطع راهنمایی منطقه -31-2

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته علوم تجربی  -

: بررسی وضع موجود و مطلوب کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی در مقطع راهنمایی  موضوع

 منطقه بوئین زهرا

 استاد راهنما : آفای دکتر سید مجید محمودیان 

 محقق : عباسعلی قنبرلو
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 66ل سال اجرا: شهریور ماه سا

 مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان حکیم ابوالقاسم فردوسی 

: وضع موجود و مطلوب کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی در مقطع راهنمایی بوئین  بیان مسئله

 زهرا چقدر با یکدیگر فاصله دارند و دالیل این فاصله چیست ؟

کاربرد مواد آموزشی در مدارس  : عمده ترین هدف این تحقیق شناسایی  علل عدم هدف تحقیق

 راهنمایی بوئین زهرا و روستاهای تابعه می باشد.

: یکی از اساسی ترین مسائل آموزش و پرورش مسئله یادگیری دانش  اهمیت و ضرورت تحقیق

آموزان است زیرا بدون آن آموزش و پرورش بی معنی خواهد بود. مقصد نهایی همه دستگاه های 

شرایط مساعدی است که به پیروی از برنامه های منظم و موثر امر یادگیری آموزشی فراهم ساختن 

انجام پذیرد پس می توان گفت : یادگیری مهمترین قسمت فعالیت دستگاه های آموزشی است و بر 

هیچ کس پوشیده نیست که یادگیری بیشتر از راه دیدن و لمس کردن و در یک کالم از راه 

 تکنولوژی آموزشی میسر است.

 : فرضیه های تحقیق

 در صورت امکان دبیران از ابزار و مواد آموزشی کمک می گیرند. -1
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 معلمان راهنمایی درحد متوسطی از تکنولوژی آموزشی موجود استفاده می کنند.  -2

 معلمان راهنمایی بیشتر با کمبود امکانات آموزشی روبرو هستند.  -3

 ری و شنیداری روبرو هستند. معلمان راهنمایی بیشتر با کمبود شدید ابزارهای دیدا -4

 مدارس این منطقه مجهز به آزمایشگاه و کارگاه مخصوص نیستند.  -5

 بعضی از دبیران این منطقه مهارت استفاده از ابزار آموزشی را ندارند.  -6

 اکثر دبیران از کمبود وقت برای کارهای عملی ناراضی هستند.  -6

نفر آنها  16بوئین زهرا می باشند که منطقه نفر از همکاران مقطع راهنمایی  363:  جامعه آماری

 بصورت تصادفی انتخاب شدند و مورد سوال قرار گرفتند. 

: در این تحقیق به دلیل گسترده بودن جامعه آماری از روش پرسشنامه  ابزار گرد آوری اطالعات

 استفاده شده است.

ر راس اولویتهای آموزشی : بدون شک ابزار و مواد آموزشی در دنیای امروز باید د طرح مسئله

چرا که بعنوان مثال تا دانش آموز سلول واقعی را در زیر  ،مدارس و آموزش و پرورش هر کشور باشد

میکروسکوپ نبیند و سوختن آهن را در شرایطی که دمای آهن باال و اکسیژن خالص در کنار آن 

کی و شیمیایی و یا اثرات آن قرار دارد نبیند و تا دانش آموزان با چشم نبینند پدیده های فیزی
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دانش آموز هرگز به هدف آموزشی آموزش و پرورش نخواهد رسید و فقط مطالب  ،پدیده ها را

درسی را حفظ خواهد کرد و کامال درک نخواهد کرد به همین منظور وضع موجود تکنولوژی 

 آموزشی باید بررسی شود و مشکالت رفع گردد. 

 نتایج پژوهش :

اهنمایی شهرستان بوئین زهرا و روستاهای تابعه شرایط زیر از لحاظ کاربرد مواد در مدارس مقطع ر

 و وسایل کمک آموزشی حاکم بود. 

همکاران از حداقل ابزار و مواد کمک آموزشی استفاده می کنند و بر اهمیت ابزار آموزشی تا حدود 

های آموزشی با استفاده از زیادی پی برده اند اما علل ذیل مانع از انجام تمام و کمال فعالیت 

 تکنولوژی آموزشی می شوند :

بعضی از ابزار آموزشی در تمام مواد درسی کاربرد ندارند و لذا درهمه موارد استفاده نمی  -1

 شود. 

 نبود امکانات کافی بزرگترین مشکل مدارس است.  -2

 مدارس ما از امکانات سمعی بصری حداقلی هم برخودار نیست.  -3

 ی قابل توجه در کاربرد تکنولوژی آموزشی است. کمبود وقت هم مشکل -4
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مهارت نداشتن همکاران در استفاده از ابزار آموزشی هم مانع از کاربرد تکنولوژی آموزشی  -5

 می شود. 

 تحقیق بر روی مدارس ابتدایی منطقه آبیک -34-2

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی  -

استفاده معلمین ابتدایی منطقه آبیک از وسایل کمک آموزشی در تدریس : بررسی تاثیر  موضوع

 درس علوم 

 استاد راهنما : علیرضا میرجد 

 محقق : علی پرند آور

 66-66سال تحصیلی 

 مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان حکیم ابوالقاسم فردوسی 

 اهداف تحقیق : 

  موزشی علوم.از لحاظ داشتن وسایل کمک آ شناسایی وضعیت مدارس -1

ر از وسایل کمک آموزشی در راههای ایجاد عالقه و انگیزه در معلمان جهت استفاده بهت -2

 یم مطالب درسی . جهت تفه
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بررسی نگرش و میزان اعتقاد معلمان نسبت به ثمر بخشی و نقش مواد و وسایل کمک  -3

 آموزشی در تدریس . 

 .سایل کمک آموزشی در تدریس بررسی نحوه تسلط و آگاهی آموزگاران در استفاده از و -4

راههای ایجاد تغییر و تحول در روش تدریس معلمان و تشویق آنها به کاربرد وسایل کمک  -5

 آموزشی . 

 کتاب با زمان آموزش.  حجمآگاهی از متناسب بودن  -6

 عینیت بخشیدن به مطالب تئوری کتاب.  -6

 ر مدارس. ارائه راه حل های الزم در زمینه بهبود وضع وسایل کمک آموزشی د -3

برگزاری دوره های کوتاه مدت یا دراز مدت برای معلمان جهت یادگیری کاربرد وسایل  -4

 کمک آموزشی . 

  :فرضیه های تحقیق

 ؟آیا کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی در تدریس ضرورت دارد  -1

یجاد انگیزه در آیا استفاده از مواد و وسایل کمک آموزشی در یادگیری تمرکز حواس و ا -2

  نش آموزان دارد؟دا
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 سبب تسهیل در امر آموزش می شود؟ آیا کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی -3

 مواد و وسایل کمک آموزشی دارند؟ آیا معلمان تسلط کافی به نحوه بکارگیری -4

و وسایل کمک آموزشی به شمار در بکارگیری مواد  مانعی آیا حجم زیاد کتاب می تواند -5

 آید؟

  وسایل کمک آموزشی به شمار می رود؟جهت بکارگیری مواد و  آیا کمبود وقت مانعی در -6

  سب با تعداد دانش آموزان می باشد؟آیا وسایل کمک آموزشی متنا -6

آموز کمبود وسایل کمک آموزشی می تواند  ،آیا عدم اطالع آموزگار و عدم عالقه دانش -3

 ی مواد و وسایل کمک آموزشی باشد؟مانعی در بکارگیر

آبیک در سال تحصیلی  منطقه عه آماری در این پژوهش معلمان مقطع ابتدایی: جام جامعه آماری

نوبت  36نفر بوده که در  456 می باشد که تعداد افراد در زمان اجرای پژوهش جمعاً 66-66

 مدرسه مختلط مشغول به تدریس بوده اند.  22نوبت دخترانه و  34مدرسه پسرانه و 

نفر از معلمین که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند  166:  حجم نمونه و روش نمونه گیری

 حجم نمونه را تشکیل می دهند. 
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: پرسشنامه ای که در اختیار معلمان انتخاب شده قرار گرفت این پرسشنامه شامل  ابزار تحقیق

سوال به صورت بلی و خیر  3و تعداد  سوال چهارگزینه ای 16سوال است که از این تعداد سوال 13

انتخاب  شد ، با مراجعه به مدارس ابتدایی منطقه آبیک پرسشنامه مورد نظر در اختیار معلمان می با

 شده قرار گرفت که پس از تکمیل و جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

و استخراج اطالعات بدست آمده با  ها : پس از بررسی پرسشنامه روش تجزیه و تحلیل داده ها

ماری توصیفی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و با محاسبه و درصد گیری استفاده از روش آ

 نتایج حاصله مورد بررسی قرار گرفت.

 نتایج تحقیق 

% از مدارس وسایل کمک آموزشی علوم با تعداد دانش آموزان تناسب ندارد و یا 43در  -1

 وسایل ناقص است. 

آموزشی در یادگیری دانش  % پاسخ دهندگان معتقدند که استفاده ازوسایل کمک53 -2

 آموزان موثر است. 
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عالقه خیلی زیادی به کاربرد وسایل کمک آموزشی دارند اما به دالیل  ،% از معلمین52 -3

مختلف از جمله نداشتن آشنایی زیاد با کاربرد آنها و کمبود و ناقص بودن این وسایل مانع 

 بزرگی بر سر راه استفاده از این وسایل است.

دهندگان معتقدند که استفاده از وسایل کمک آموزشی ایجاد انگیزه در دانش  % از پاسخ42 -4

 آموزان می کند. 

 % از معلمین در زمینه تکنولوژی و کاربرد وسایل کمک آموزشی دوره ندیده اند. 62 -5

% از معلمین علت عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی را عدم اطالع معلم در زمینه 31 -6

% نیز علت این امر را کمبود وسایل کمک 35می دانند و همچنین  کاربرد وسایل آموزشی

 آموزشی علوم درمواد درسی می دانند. 

% از معلمین استفاده از وسایل کمک آموزشی را در ضمن تدریس الزم می دانند و این 45 -6

امر نشان دهنده آن است که معلمین گرامی بدانند که استفاده از وسایل کمک آموزشی در 

 ریس بهتر است. ضمن تد

 کرج  1تحقیق بر روی مدارس راهنمایی ناحیه  35-2

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته علوم تجربی  -
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 کرج  3: بررسی میزان کاربرد مواد و وسایل آموزشی در مدارس راهنمایی ناحیه  موضوع

 استاد راهنما : دکتر سید مجید محمودیان 

 محقق : فاطمه یزدی 

 66ل اجرا : مرداد ماه سا

 مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان حکیم ابوالقاسم فردوسی 

 : حدود بکارگیری وسایل آموزشی در تدریس و عوامل موثر در استفاده از آن  بیان مسئله

: هدف کلی این تحقیق بررسی میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی می باشد و  اهداف تحقیق

را افزایش دهد که برای رسیدن به آن یطی که فراگیری را سهل و آسان و بازده فراهم ساختن شرا

 این هدف اهداف جزیی زیر دنبال می شود :

 برخورد مستقیم دانش آموز و بدست آوردن تجربه مستقیم با وسایل  -1

 تقویت هماهنگی بکارگیری دست و چشم در استفاده از وسایل آموزشی  -2

 نی دانش آموزان تقویت فعالیت های حرکتی روا -3

 عینیت بخشیدن به مطالب تئوری کتاب  -4
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بررسی نگرش و میزان اعتقاد معلمان نسبت به ثمر بخشی و نقش مواد و وسایل کمک  -5

 آموزشی 

 میزان استفاده از وسایل آموزشی در دروس مختلف  -6

 بررسی نحوه تسلط و آگاهی دبیران در استفاده از این گونه وسایل  -6

اد و میزان و کیفیت وسایل کمک آموزشی در مدارس راهنمایی بررسی وضع موجود تعد -3

 کرج  3ناحیه 

 ایجاد انگیزه بیشتر برای آموختن و ...  -4

 فرضیه های تحقیق 

 آیا کاربرد مواد و وسایل آموزشی در تدریس ضرورت دارد ؟ -1

ر آیا استفاده از مواد و وسایل آموزشی تاثیری در یادگیری ،تمرکز حواس و ایجاد انگیزه د -2

 دانش آموزان دارد ؟

 آیا کاربرد مواد و وسایل آموزشی سبب تسهیل در امر آموزش می شود ؟ -3

 آیا دبیران تسلط کافی بر نحوه بکارگیری مواد و وسایل آموزشی دارند؟ -4

 آیا دبیران نگرش مثبتی دربکارگیری مواد و وسایل آموزشی دارند؟ -5
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 ساس می شود ؟لزوم بکارگیری وسایل آموزشی در چه دروسی بیشتر اح -6

 آیا حجم زیاد کتاب می تواند مانعی بر بکارگیری مواد و وسایل آموزشی باشد ؟ -6

 آیا کمبود وقت مانعی در جهت بکارگیری مواد و وسایل آموزشی به شمار می رود؟ -3

 چه انگیزه ای نقش بیشتری در کاربرد وسایل آموزشی دارد ؟ -4

 داد دانش آموزان می باشد ؟آیا وسایل آموزشی و آزمایشگاهی متناسب با تع-16

کمبود وسایل می تواند مانعی در بکارگیری  ،عدم عالقه دانش آموز ،آیا عدم اطالع دبیر-11

 مواد و وسایل آموزشی باشد ؟

نوبت مدرسه  42نوبت مدرسه پسرانه  42جامعه آماری و حجم نمونه : جامعه آماری حدود -12

 کرج  3مدرسه راهنمایی ناحیه  25ه کرج و حجم نمون 3راهنمایی دخترانه ناحیه 

کرج  3برگ پرسشنامه در بین مدارس مورد نظر ناحیه  66: پرسشنامه ای حدود  ابزار تحقیق

 توزیع گردید و بوسیله دبیران تکمیل و سپس نتایج استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 : نتایج پژوهش

مطالب توسط تجارت دست اول و بکارگیری چند بهترین و آسانترین راه یادگیری و فهم عمیق 

حواس در آموزش می باشد این امر ممکن نیست مگر با بکارگیری مواد و وسایل آموزشی که سبب 
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تسهیل در امر آموزش می شود و به فهم مطالب و ایجاد انگیزه و خالقیت کمک می نماید. مهمترین 

دبیران به نحوه کاربرد وسایل آموزشی کافی عوامل در عدم بکارگیری وسایل آموزشی عدم آشنایی 

 نبودن وسایل آموزشی در مدارس و کمبود وقت می باشد . 
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دگیری و با بررسی تحقیقات انجام شده نتایج زیر در زمینه تاثیر کاربرد وسایل و مواد آموزشی در یا

 پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بدست آمد. 

استفاده از رسانه های آموزشی می تواند محیط آموزشی را پویا و فعال نماید و سبب  -1

مشارکت همه جانبه دانش آموزان در امر یادگیری شود و ارتباط عمیق تری را بین معلم و 

 شاگرد برقرار سازد. 

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

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

 خواهد داد. 

با استفاده از وسایل آموزشی و کاربرد آن در کالس می توان روحیه خالق را در دانش  -4

 جامعه به ارمغان آورد.  آموزان بوجود آورد و ابتکار و نوآوری را برای

وجود کالسهای مخصوص آزمایشگاه تاثیر زیادی در یادگیری دانش آموزان دارد زیرا  -5

 یادگیری عالوه بر شنیدن با دیدن و احتماال لمس کردن همراه است . 

شرکت دانش آموزان در تهیه وسایل کمک آموزشی به میزان قابل مالحظه در یادگیری  -6

نش آموزانی که وسایل و مواد آموزشی را بعنوان نوعی تکلیف تهیه آنها موثر است یعنی دا
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می کنند یادگیری آنها در زمینه آن درس عمیق تر و از ثبات و دوام بیشتری برخوردار 

 است. 

معلمان بر این باورند که وسایل و مواد آموزشی همان چیزی که در کارخانه ها تولید می  -6

ی گیرد در حالی که بسیاری از مفاهیم را می توان شود است و در اختیار مدارس قرار م

انتقال داد و سطح  ،توسط وسایلی که با کمک دانش آموزان و معلمان ساخته می شود

 فراگیری دانش آموزان را به حداکثر ممکن رسانید. 

 استفاده از وسایل و مواد آموزشی باعث جلب توجه دانش آموزان به درس می شود.  -3

 یری نسبت به وسایل صوتی تا حد زیادی در یادگیری موثر است. کاربرد وسایل تصو -4

از موزه ها و مناظر طبیعی به میزان زیادی در یادگیری دانش گردش علمی مثل بازدید -16

 آموزان موثر است. 

استفاده از تکنولوژی آموزشی امکان مطالعه فردی و مستقل را فراهم می سازد و -11

ن را گسترش داده و عالقه آنها را به تداوم مطالعه تقویت می استعدادهای فردی دانش آموزا

 کند. 
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استفاده از تکنولوژی آموزشی امکان پیشرفت شاگردان را بگونه ای فراهم می سازد که همه -12

 گروهها در یک سطح برنامه های آموزشی را فرا گیرند. 

لمی و آموزشی را در اسرع استفاده از تکنولوژی آموزشی دسترسی به اطالعات و نیازهای ع-13

 وقت ممکن می سازد. 

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

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

 صیلی ضرورت دارد. انگیزه یادگیری ،تمرکز ، ایجاد یادگیری و پیشرفت تح

 موانع و مشکالت کاربرد مواد و وسایل آموزشی 

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

 آموزشی عبارتند از :

عدم وقت کافی ، تراکم کالس ، نبودن فضا و مکان مناسب ، نامناسب بودن وسایل موجود  -1

جم زیاد کتابها از جمله عواملی است که باعث عدم استفاده معلمین از در آموزشگاه ، ح

 وسایل آموزشی در تدریس شده است. 
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عدم آشنایی معلمین با طریقه استفاده و کاربرد این گونه مواد و وسایل و عدم آگاهی و  -2

 از معلمین نسبت به اثرات مثبت اینگونه مواد و وسایل باعث عدم استفاده معلمین اعتقاد

 وسایل کمک آموزشی در امر تدریس است. 

متناسب نمودن مطالب درسی و مد نظر قرار دادن کارهای عملی در ارزشیابی ها و فراهم  -3

آوردن وسایل کمک آموزشی می تواند مشوق معلمان جهت کاربرد هر چه بیشتر تکنولوژی 

 آموزشی باشد. 

س را دارند اما در این راستا عدم معلمین اعتقاد به استفاده از مواد کمک آموزشی در تدری -4

د و اضطراب از اینکه نتوانند بطور مطلوب از این لمان با نحوه استفاده از این مواآشنایی مع

وسایل استفاده کنند و نتیجه بگیرند موجب شده که از این مواد در امر تدریس استفاده 

 نکنند . 

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

همه معلمین معتقدند که برقراری کالسهای ضمن خدمت در باال بردن سطح آگاهی  -6

   معلمین از نحوه استفاده و کاربرد وسایل کمک آموزشی مفید است. 
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پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر کاربرد رسانه های آموزشی بر پیشرفت یادگیری دانش آموزان  -2

 65-66محقق عفت بلوچی سال 

پایان نامه با موضوع بررسی و ارزیابی میزان کارایی وسایل کمک آموزشی در رابطه با یادگیری  -3

 64انش آموزان   محقق محمد ایزدی سال د

پایان نامه با موضوع بررسی رابطه میزان آگاهی معلمان و میزان استفاده از وسایل کمک  -4

 62-63آموزشی    محقق : حسنعلی زرشکی قشالقی سال 

پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش  -5

 66-66ن  محقق : زهرا دراج سال آموزا

پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر مواد کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محقق :  -6

 62ملک محمدی  سال 

پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر استفاده از مواد کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی و مقایسه  -6

 63دالرسول عباسی کوپالی سال نظر معلمان و دانش آموزان محقق: عب

پایان نامه با موضوع بررسی ضرورت و میزان کاربرد رسانه های آموزشی محقق حبیب اهلل  -3

 66حبیبی سال 
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پایان نامه با موضوع بررسی میزان استفاده معلمان راهنمایی از مواد و وسایل آموزشی  محقق:  -4

 66یوسف یزدی سال 

 سی مقایسه وضع موجود و مطلوب وسایل کمک آموزشی  محقق پایان نامه با موضوع برر -16

 66بمانعلی طحانی پور تیر ماه 

پایان نامه با موضوع بررسی علل عدم استفاده معلمان از وسائل آموزشی  محقق عباداهلل غفاری  -11

 66سال 

-65پایان نامه با موضوع بررسی وضع موجود آزمایشگاهی مدارس  محقق گیتی زمردی سال  -12

66 

پایان نامه با موضوع بررسی وضع موجود و مطلوب کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی محقق :  -13

 عباسعلی قنبر لو
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