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   چکیده

شناخت خودرو در زندگی دارد به عنوان دبیر حرفه وفن کسی که باید در دانش  وضرورتی که  باتوجه به اهمیّت

 مبرخود ،آموزان این انگیزه رابوجود آورد که آنها توانائی هائی دارند که باید ره گشای زندگی آینده آنان باشد

در   وائد آنآن درکالس وف  که به دنبال راههای جذابیّت ،درک بیشتر این بخش وبخشهای شبیه مالزم دید

 .مزندگی باش

 : کلمات کلیدی 

 یتجذاب -خودرو –حرفه و فن 
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  :مقدمه

 سالها نتوان نمودن بابیان               آنچه یک دیدن کند ادراک آن

استفاده از وسایل .وسایل کمک آموزشی از حیث این که تئوری و عمل را هماهنگ می کند جایگاه ویژه ای دارد

سط معلم در جریان تدریس،باعث می شود که مطالب مطرح شده در ساخت شناختی دانش کمک آموزشی تو

متاسفانه استفاده منظم و اصولی از وسایل کمک .آموزان جا بگیردو دانش آموز به یادگیری معنی دار نائل شود

ل کمک آموزشی تحت هر عنوان در مدرسه به بوته فراموشی سپرده می شود و اغلب عدم استفاده از وسای

استفاده از وسایل کمک آموزشی باعث تحرک و .آموزشی را از طریق کمبود وقت و نبود وسایل توجیه می کنند

 , تأثیر وسایل کمک آموزشی در تدریس ویادگیری( : 1383)قهرمانی ،جعفر . )پویایی در نظام آموزشی می شود

 (انتشارات انجمن اولیاء ومربیان094-091شماره , ماهنامه پیوند 

مطالب از %  31تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است نشان می دهد که از طریق تدریس معمولی تنها

مطالب مورد تدریس یاد گرفته می شود در حالی که اگر یادگیری با استفاده صحیح از وسایل ارتباطی به عمل 

          . باال می برد%   71 آید میزان یادگیری افراد را تا 

چشایی % 3بویایی % 3المسه  %1شنوایی % 13یادگیری ها از طریق بینایی %71ات نشان داده است که تحقیق

صورت می گیردوضروری است که به این امر توجه الزم معطوف گردد همچنین از دیدگاه روانشناسی استفاده از 

وجود می آورد بنابراین وسایل آموزشی نوعی رغبت وعالقه در دانش آموزان جهت یادگیری صحیح واصولی به 

ضروری است که در جهت استفاده بیشتر وبهینه از وسایل کمک آموزشی راه حل ها وطرق مفیدی را که برپایه 

 -روانشناسی پرورشی -سیف علی اکبر. )علمی باشد وبراساس تحقیقات علمی صورت گرفته باشد ارائه داد

 (1379چاپ سوم  -انتشارات آگاه
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وری آموزشی در جریان تدریس به سبب فعال کردن حواس فراگیران امرآموزش را واقعی استفاده بهینه ازفنا

،ص 1380پیری ، )ترکرده ، ضمن غنی کردن کیفیت تدریس ویادگیری، کارایی تعلیم وتربیت را ارتقا می بخشد 

43) 

گریز  و مخاطب کننده، خمود گستر، یا کسل بندی کلی یا شاداب، جذاب و مخاطب های درس در یک دسته کالس 

شود با  های جذابیت عطف توجهی نشان داده نمی کالس درسی که در آن به مؤلفه. و یا معمولی و عادی است

کنندگی در آن به چشم آید که گسست ارتباط بین استاد و  کم سستی و کسل گذشت زمان ممکن است کم

  .سازد اثر می ش را عقیم و بیترین پیامدهای ناگوار آن خواهد بود و نتایج آموز فراگیر از روشن

فضای  -درس ج متن و محتوای  -معلم ب -الف: به نظر می رسد جذابیت کالس بر چند رکن و پایه استوار است

  .کالس

توان  ای را نمی معلم یکی از ارکان اساسی آموزش و پرورش است و بدون در نظر گرفتن نقش او، نقش سازنده

معلم نه تنها متخصص مسایل آموزشی، بلکه راهنما و سرمشق فراگیران، مشاور . برای تعلیم و تربیت منظور نمود

پژوهان است و این همه کارکرد با عنایت به نقش و جایگاه ممتازی  گشای دانش و مشفق آنان و دوست و مشکل

 است که او در تعلیم و تربیت داراست 

  .همواره با فراگیر همنشین و در ارتباط است های آموزشی است که ترین مؤلفه متن آموزشی یکی از اساسی -

مقصود از فضای معنوی و . کالس درس یک فضای معنوی و آموزشی دارد و یک فضای مادی و فیزیکی -

تواند باز، منعطف، منطقی و با تفاهم باشد و یا بسته،  آموزشی فضای متأثر از معلم و دانش آموز است که می

المثل در کالس درسی که معلم اجازه پرسش را به دانش  فی. نگری و تعارضقانونی، خشک و سرشار از یک سو

شود و یا معلم تنها خواست خود را بر دانش  دهد، یا سخن رقیب در آن با طعن و توهین نقد و نقل می نمی  آموز
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ته و رود، چنین کالسی بس نماید و از مشورت با فراگیر و حرمت به جایگاه او طفره می آموزان تحمیل می

اما فضای فیزیکی کالس عبارت از . غیرمنطقی جلوه خواهد کرد و آثار و فواید درخشانی از آن حاصل نخواهد شد

محدوده کالس، موقعیت جغرافیایی، صندلی و نیمکت، رنگ و تمیزی، تابلو و وسایل گرمایشی و سرمایشی، 

های کهنه و  معموالً کالس. أثیرگذار استفرسودگی بنا یا نو بودن و اموری از این دست است که در جذابیت ت

های کنار  مثل کالس)های شکسته و قدیمی و در موقعیت عبور و مرور دانش آموزان  التخریب، با نیمکت قریب

آیین  -علی پور مشکانی مهران. )باشد با جذابیت ناسازگار است و برای دانش آموز محیطی خوشایند نمی( پله

   (1381چاپ اول  -تشارات پارسایانان -تدریس و روش کالس داری
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 :توصیف وضعبت موجود

رشته تحصیالت کاردانی خود رادر .می باشم       واقع در شهرستان           دبیر حرفه وفن           اینجانب 

است        مدت  .اخذ کردم  مدرک کارشناسی حرفه و فن خود را هم از دانشگاه به اتمام رساندم وماشین ابزار 

 .مشغول به خدمت هستم      که در خدمت آموزش و پرورش 

  ( :از طریق مشاهده) چگونه به مشکل پی بردیم؟ 

باتوجه به موضوع هرواحد در ابتدای وحین هر درس د انش آموزان واکنش های متفاوتی : واکنش دانش آموزان

 :ماز خود نشان می دهند که در بخش خودرو بااین جمالت روبرو هستی

 

 مطالب چه فایده ای برای ما دارد؟             -

 کی وکجا کاربرد دارد؟           -

 ماشین که نداریم ونخواهیم داشت یاد گرفتن مطالب چه فایده ای دارد؟           -

      اگر ماشین خراب شود ماشین راکنار خیابان پارک می کنیم به دنبال تعمیر کار می            -

 رویم             

 گوش ندادن به درس           -
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که اکثر خانواده ها قشر (روستای مهدی آّباد)باتوجه به اینکه مدرسه در منطقه ای قرارگرفته : واکنش والدین

 ی بخش خودرومتوسط ومحروم وپرجمعیت هستند با مشکالتی از قبیل موارد زیردر ارتباط بااهمیت یادگیر

 روبرو می شویم 

رعیت .1بی سوادی وتحصیالت پائین .1ضعف آشنائی با انواع مهارت ها .4اعتقادات .3فرهنگ .0 ورسوم آداب .1

 مهارتها در زندگی مدرن امروز  آگاهی کافی نداشتن ازلزوم انواع.7وامید نداشتن به خرید خودرو  وکارگر بودن

     

 : بیان مسائل

آیا رابطه ای بین (0معلم با جذابیت درس وجود دارد؟ آیا رابطه ای بین تجربه ،مهارت تدریس وفن بیان (1

چه ازتباطی بین حضور فعال (3تدریس عینی واستفاده از وسایل کمک آموزشی با جذابیت درس وجود دارد؟ 

آیا رابطه ای بین حمایت والدین از دانش آموزان و عالقه ی آ (4دانش آموز وعالقه به کارهای فنی وجود دارد؟  

چه (1چه رابطه ای بین تشویق والدین وعالقه دانش آموز به کارهای فنی است؟ (1فنی است؟  نان به کارهای

آیا رابطه ای بین تحصیالت والدین  وجود (7رابطه ای بین آداب ورسوم ولزوم آشنایی باکارهای فنی وجود دارد؟ 

 (9به کارهای فنی وجود دارد؟ چه رابطه ای بین میزان آگاهی والدین از کارهای فنی وعالقه دانش آموز(8دارد؟ 

 آیا رابطه ای بین وضعیت اقتصادی خانواده هابا میزان عالقه دانش آموزبه کارهای فنی وجود دارد؟ 

 :فرضیه

بین تدریس از طریق وسایل (0. بین مهارت ،عالقه ،تجربه وفن بیان معلم با جذابیت درس ارتباط وجود دارد(1 

بین تحصیالت، تشویق ،حمایت (3. شدن درس ارتباط وجود دارد کمک آموزشی ،مشاهده عینی وجذابتر

آموز به کارهای فنی ارتباط وحود  از کارهای فنی باعالقه دانش..... ،وضعیت اقتصادی ومیزان آگاهی والدین و

  .دارد
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 (1)شواهد

  :توضیح تعاریف وواژگان

 (لداول،انتشارات امیرکبیرفرهنگ فارسی معین،ج)طور،کیفیت،طبیعت،حالت درچهوضع،چهجور،چه:چگونه

 (فرهنگ فارسی معین،جلداول،انتشارات امیرکبیر)توانایی داشتن.قدرت داشتن : توانستن 

به عوامل ، وسایل و یا ابزاری گفته می شود که کل محتوای آموزش رابه فراگیران منتقل :رسانه آموزشی 

نار رسانه آموزشی برای تفهیم بهتر وبیشتر کلیه ادوات واشیایی هستند که در ک:کند؛ وسایل کمک آموزشی  می

   ( 41. ص, 1371, فردانش)موضوع آموزشی به فرا گیران به کار می رود 

دستگاه خودروکه به وسیله موتوربخاریابرق یانفت یابنزین یاهوای متراکم یاگازحرکت کند وجهت :اتومبیل 

   ( ارسی معین،جلداول،انتشارات امیرکبیرفرهنگ ف) وحمل ونقل ازجایی به جای دیگر به کاررود   مسافرت

 (لغت نامه دهخدا) شاگرد، شاگرد مدرسه ، طالب علم ، آموزنده ، علم :دانش آموز  

فرهنگ فارسی )قوه ای که هرچیزرابه جانب خودمی کشد وجذب می کند،دلربایی: جذابیت  

 (معین،جلداول،انتشارات  امیرکبیر

 :ابزارهای اطالعاتی

 (پردیس شهید بهشتی)وپایان نامه های دانشگاه فردوسی ودانشگاه فرهنگیان مطالعه کتب .1

 منابع اینترنتی  .0

     مشاهده عینی رفتارها وواکنش های دانش آموزان.3
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 :یافته های علمی   

    :مفهوم وسایل کمك آموزشی  -

رسانه های . به آموزش است هرچه که بتواند کیفیت تدریس و یادگیری را افزایش دهد وسیله ای برای کمک   

می شده است ، و سپس رسانه   نوشتاری از اولین رسانه هایی بودند که در امر تعلیم و تربیت از آنها استفاده

و بسیاری از رسانه های دیگری که وارد جریان   های دیگری از قبیل تصاویر ، نقشه ها ، اسالید ، فیلم ، تلویزیون

 - (چاپ سحاب -تولید و کاربرد مواد آموزشی  -طفی پور خسرو و ذوفن شهنازل. )  تعلیم وتربیت شده اند

اما بیشتر . همه ی ما تاکنون کتاب های زیادی مطالعه کرده ایم : اهمیت وضرورت وسایل کمک آموزشی-

ما .بردمطالب آن را به فراموشی سپرده ایم ولی آندسته از مطالبی که کاربردی کرده ایم هیچ گاه از یاد نخواهیم 

شما خوبان تمامی دروس را کاربردی نماییم تا تدریس خود را   برآنیم که تا آنجا که در توان داریم با یاری

  .ماندگار کنیم 

تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است نشان می دهد که اگر یادگیری با استفاده صحیح از وسایل    

 -روانشناسی پرورشی -سیف علی اکبر) . باال می برد  71% تا  ارتباطی به عمل آید میزان یادگیری افراد را

 ( 1379چاپ سوم  -انتشارات آگاه

این تاثیر البته می . آموزش از هر جنبه و در هر مرحله ای که باشد الزمه اش تاثیر بخشیدن در فراگیر است

یادگیری مربوط می شود عمق  آنچه که به. تواند با توجه به موضوع مورد نظر و حیطه مورد عمل متفاوت باشد

چون با استفاده از . تا حدی که موجب تغییر در آن ها گردد, این تاثیر در قوه ادارک و مهارت فراگیران است

روش های آموزشی رو در رو و سنتی نمی توان به تک تک افراد عالقه مند و نیازمند اطالعات دسترسی داشت و 

برخی از آموزشگران ممکن است در بیان , ئل و علم و دانش فراگیراناز سوی دیگر علیرغم محدودیت درک مسا
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. و شرح مطالب توانایی کافی نداشته و یا قادر نباشد با تسلط کامل به تشریح موضوع مورد عالقه خود بپردازند

تا  آگاهی داشته باشند, بدین لحاظ ضرورت دارد که معلمان و مدرسان دقیقاً نسبت به آنچه باید انجام دهند

 -شعاری نژاد علی اکبر. )وظایف خود را با علم و اطالع و مهارت کافی در هم آمیزند و به مرحله اجرا درآورند

 (1379چاپ دوم  -انتشارات شابک -نقش آموزش و پروش در فرهنگ عمومی

وخته مطالب به صورت طبیعی و زنده به فراگیران آم, برخی مواقع ایجاب می نماید که برای تسهیل آموزش 

همچنین اگر نمایش بعضی فعالیت ها و روش ها به طور طبیعی امکان پذیر نباشد و یا از نظر بعد زمان و . شود

. مرجع است که نمونه ها و شواهد آن در معرض دید فراگیران قرار گیرد, مکان دارای محدودیت هایی باشد

رگتر الزم است که اطالعات مورد نیاز از راه همین طور برای اطالع رسانی سریع و تعلیم و تربیت گروه های بز

, نمایشگاه, اسالید, فیلم, تلویزیون ,های گوناگون و با استفاده از حواس مختلف و رسانه های ارتباط جمعی رادیو

به آن ها منتقل شود به عالوه استفاده کردن از امکانات مذکور برای پیش آگاهی ... متون چاپی مثل روزنامه و 

برای آموزش دادن و فعال کردن حواس مختلف جهت تحقق بهتر . موزشگران نیز ثمر بخش خواهد بوددادن به آ

بنابراین با توجه به دالیل فوق و . امر یادگیری مستلزم به کارگیری وسایل آموزشی و کمک آموزشی می باشد

علی پور . )اتی اشتباه گرفتدالیل بی شمار دیگری نباید استفاده کردن از وسایل آموزشی را با اقدامات تشریف

  (1381 چاپ اول  -انتشارات پارسایان -آیین تدریس و روش کالس داری -مشکانی مهران

اما این اطالعات در , هر چند که ممکن است انتقال اطالعات تفضیلی با کمک رسانه های آموزشی محدود باشد

به این معنی که آگاهی و عالقه . می نمایندایجاد انگیزش و عالقه فراگیران نقش مهم و ارزشمندی را ایفا 

امروزه صاحب نظران و اندشمندان . فراگیران برانگیخته می شود و آنان درصدد کسب اطالعات بیشتر برمی آیند

یادگیری تأکید می کنند و بر این باورند  _بر نقش مهم و تعین کننده فناوری آموزشی در فرایند یاددهی , جهان

   ی و استفاده مطلوب معلمان از وسایل کمک آموزشی در ارتقای کیفیت آموزشی تأثیراتکه میزان بهره گیر

, جریان یاد گیری را تسهیل می کند ,استفاده صحیح معلمان از وسایل کمک آموزشی. سازنده ای خواهد داشت

می دهد و میزان اثر بخشی تدریس را افزایش , در عینی کردن و ملموس ساختن آموخته ها نقش مهمی دارد
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آیین تدریس و روش  -علی پور مشکانی مهران. )موجب پایدار کردن آموخته ها در ذهن دانش آموزان می گردد 

 (1381  چاپ اول -انتشارات پارسایان -کالس داری

کیفیت و کمیت برون داد  ,از شاخص های توسعه در یک کشور»دالیل ضرورت کاربرد وسایل کمک آموزشی -

که آن هم به چگونگی نظام انتقال اطالعات برنامه ریزی شده آموزشی به فرایندگان و نیز  ,نظام آموزشی است

به سبب فعال , استفاده بهینه از فرایند آموزشی در جریان تدریس. یادگیری بستگی دارد  _بهبود فرایند یاددهی

کارای تعلیم , و یادگیریضمن غنی کردن کیفیت تدریس , امر آموزش را واقعی تر کرده, کردن حواس فراگیران

موجب , امروزه بهره گیری معلمان از وسایل کمک آموزشی در فرایند تدریس« .وتربیت را ارتقا می بخشد

جذاب تر وعمیق تر , افزایش کارایی آنها در تدریس می شود و یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عینی تر

نقش  -شعاری نژاد علی اکبر. ) ه های آنان تأثیر اساسی دارددر افزایش یادگیری و پایدار ساختن آموخت, کرده

 (1379چاپ دوم  -انتشارات شابک -آموزش و پروش در فرهنگ عمومی

اعم از ساده و پیچیده به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل در امر تدریس و یادگیری در , وسایل کمک آموزشی» 

ین حیث که تئوری و عمل را با هم ترکیب کرده باعث ماندگاری این وسایل از ا. نظام های آموزشی به کار رود

با توجه به پیشرفتهای علمی و فناورانه در . حائز اهمیت اند, یادگیری و تنوع بخشی در کالس درس می شوند

بدیهی است . وسایل کمک آموزشی به عنوان یک رابط توانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند, عصر حاضر

 »میزان اثر بخشی آنها نیز بیشتر خواهد شد, مان مهارتهای الزم را برای کاربرد این وسایل داشته باشنداگر معل

می تواند در تعمیق آموخته های , عالوه بر ارتقای کیفیت آموزشی, کاربرد صحیح و اصولی وسایل آموزشی

می تواند در تعمیق آموخته , وزشیفراگیران و پایدار کردن جریان یادگیری مؤثر باشد و پایه های علمی و آم

های فراگیران و پایدار کردن جریان یادگیری مؤثر باشد و پایه های علمی و آموزشی را در نظام تعلیم و تربیت 

هم چنین بهره گیری از فناوری آموزشی موجب رشد و شکوفایی استعدادها و . استوارتر و مستحکم تر کند
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مینه را برای حل بسیاری از مشکالت و تنگناهای نظام آموزشی در جریان ز ,خالقیت های دانش آموزان گردیده

 .یادگیری و آموزش مطالب فراهم می کند

درصد از آموخته های انسان از طریق  71یافته های تجربی در حوزه روان شناسی حکایت از آن دارد که قریب » 

ین بدان معناست که آموزش و پرورش ا. درصد بقیه از طریق سایر حواس حاصل می شود 31حس بینایی و 

بیش از پیش نسبت به فراهم ساختن محیط و موقعیت های مستعد بصری اقدام کند و به عصر حاکمیت 

روانشناسی  -سیف علی اکبر. )فراگیری از طریق شنوای یا آموزش زبانی از محیط های آموزشی پایان داده شود

 ( 1379چاپ سوم  -انتشارات آگاه -پرورشی

این خود از سویی سبب ایجاد انگیزه . فاده از فیلم های آموزشی باعث ایجاد تنوع در فرایند آموزش می شوداست

امکان یادگیری مؤثر برای عده بیش , در فراگیران می گردد و از سوی دیگر با توجه به تفاوتهای فردی میان آنان

آموزشی باعث ایجاد پیوند بین آموزش از یک سو و استفاده از فیلم های . تری از دانش آموزان را فراهم می آورد

که این خود در معنادار شدن یادگیری و با طبع ثبات و استخدام : حقایق و واقعیت از سوی دیگر شده است

هم چنین بر انگیختن حس کنجکاوی و تفکر خالق در دانش آموزان که از عوامل . آموخته ها تأثیر بسزایی دارد

گیری معنادار به حساب می آید نیز می تواند از طریق به کارگیری فیلم های آموزشی کلیدی در جریان یاد 

عالوه بر ثبات و استحکام آموخته ها در , استفاده مطلوب از وسایل کمک آموزشی, ؛ به عبارتی«تقویت شود

اطالعات و  حیطه فعالیت معلم را در کالس وسعت می بخشد و معلم را از حالت انتقال دهنده صرف, فراگیران

شمسائی . ) و او را به عاملی مهم و تأثیرگذار در فرایند آموزش و یاد گیری تبدیل می کند, دانش خارج کرده

 ( 1380چاپ اول  -انتشارات دانشگاه زنجان -تجهیزات آموزشی و آموزشگری -ابراهیم

مل را توأم و هماهنگ می وسایل کمک آموزشی از حیث این که تئوری و ع, در بین عوامل مؤثر بر یادگیری»

باعث می شود که , استفاده از وسایل کمک آموزشی در جریان تدریس. سازد؛ از جایگاه ویژهای برخوردار است
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اما . مطالب مطرح شده در ساخت شناختی دانش آموزان جا بگیرد و دانش آموزد به یادگیری معنادار نائل شود

عنوان در مدرسه و نظام آموزشی را از طریق کمبود وقت و نبود  تحت هر, امروزه متأسفانه استفاده از وسائل

 (1379چاپ سوم  -انتشارات آگاه -روانشناسی پرورشی -سیف علی اکبر.)«وسایل الزم توجیه می کند

به بررسی , یادگیری -بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت بهره گیری از فناوری آموزشی در فرایند یاددهی 

عوامل عدم رغبت معلمان در استفاده از وسایل کمک آموزشی , این وسایل در جریان آموزش مثبت بکارگیری

  .می پردازیم

: نتایج و آثار زیر را به دنبال دارد, کاربرد فناوری آموزشی در جریان تدریس توسط معلمان, به طور کلی

افزایش اعتماد (0. می گردد     یادگیری و افزایش آموخته های فراگیران –موجب تسهیل در فرایند یاددهی(1

یادگیری برای دانش آموزان لذت بخش و جذاب تر می ( 3. به نفس معلمان و دانش آموزان را به دنبال دارد 

توانایی اندیشیدن و (1. ثبات و استحکام آموخته ها و معنادار شدن یادگیری فراگیران را فراهم می سازد(4. گردد

آموزش را (7 .یادگیری را سریع تر آسان تر و بادوام تر می کند( 1. فزایش می دهداستدالل را در دانش آموزان ا

موجب تنوع آموزشی ( 8. یادگیری را برای دانش آموزان ملموس و عینی می کند, از حالت ذهنی خارج نموده

ریع از دستیابی به نتایج س(11. فرآیند آموزش را از حالت تک رسانه ای بودن خارج می کند(9. می گردد 

بازدهی آموزش را از نظر کمی و کیفی برای دانش آموزان و معلمان افزایش می (11. آموزش را عملی می سازد

موجب می گردد تا دانش آموزان (13  . انگیزه های یادگیری و آموزش را در فراگیران تقویت می کند(10. دهد

ر خستگی جسمی و ذهنی را در هنگام یادگیری اث(14. بهتر به استعدادها و توانایی های فردی خود پی ببرند

معلم را به ( 11. معلم را از حالت انتقال دهندة صرف اطالعات به فراگیران خارج می کند( 11. کاهش می دهد

زمینة رشد و (17. عنوان عاملی اثرگذار در حین تدریس و تسهیل کنندة جریان یادگیری معرفی می نماید

یادگیری موثر و مفید را برای عدة بیشتری از (18. آموزان را فراهم می سازد شکوفایی تفکر و خالقیت دانش

  .موجب برانگیختن حس کنجکاوی و تفکر خالق فراگیران می گردد(19. دانش آموزان ممکن می سازد
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: برخی از موانع اساسی در کاربرد و بهره گیری از وسایل کمک آموزشی را در مدارس می توان چنین مطرح کرد-

عدم آشنایی  -0. عدم رغبت و تمایل معلمان به کاربرد و استفاده از وسایل کمک آموزشی در جریان تدریس -1

حجم زیاد مطالب کتاب های  -3. و تسلط اندک معلمان در بهره گیری و استفاده مطلوب از تکنولوژی آموزشی

عتقاد معلمان به نتایج مهم و مثبت عدم آگاهی و ا -4. درسی و کمبود وقت در ارائه مفاهیم و موضوعات درسی

عدم استفاده مطلوب از توان و تجربیات نیروهای  -1. یادگیری –استفاده از فناوری آموزشی در فرآیند یاددهی

عدم نظارت و ارزشیابی صحیح از کار معلمان در  -1. متخصص و کارشناس در رشته ی تکنولوژی آموزشی

به عنوان کارشناس , کار گماردن نیروهای غیرمتخصص و غیرمرتبطبه  -7. استفاده از وسایل کمک آموزشی

نبود اعتماد به نفس کافی در معلمان در زمینه بهره گیری از  -8. تکنولوژی آموزشی در مناطق آموزش و پرورش

 .وسایل کمک آموزشی

 ویژگی های وسایل کمک آموزشی -

قابل استفاده بودن توسط -1بادام بودن -4 دقیق بودن-3ساده بودن -0متناسب با موضوع آموزش بودن -1 

 الزم بودن -7جالب بودن -1مخاطبین 

 نحوه ی استفاده از وسایل کمک آموزشی  -

دسترس بودن (1( در معرض دید بودن)محل وسایل -4تشریح وسایل -3آمادگی قبلی -0انتخاب مناسب  -1 

   برای استفاده فراگیران

 

 :فعالیت آموزشی خود قرار داد دو نکته مهم را بایستی سرلوحة کار
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به دلیل نقش مهم حس بینایی در یادگیری انسان، الزم است در موقعیتهای ارتباطی و آموزشی به جای ( 1 

شنیداری نیز  -و حس شنوایی مخاطبان، از پیام های تصویری و رسانه های دیداری( گویش) تکیه صرف بر کالم

 .به میزان کافی استفاده کنیم

یادگیری در شرایطی است که از حس های بیشتری استفاده نمود و به طور یقین این امر به مدد  بیشترین(0

 .کاربردرسانه ها و وسایل کمک آموزشی حاصل خواهدشد

 

 : فواید استفاده ازوسایل کمک آموزشی  -

 .وسایل کمک آموزشی بازده آموزشی را از لحاظ کمی و کیفی افزایش می دهد  -1

وسایل کمک آموزشی آموزش را با قدرت  -3. آموزشی می تواند یادگیری را انفرادی کند  وسایل کمک -0 

وسایل کمک آموزشی دسترسی به فرهنگ وآموزش را به طوریکسان برای همه  -4. بیشتری عملی می سازد 

وسایل کمک آموزشی اساس قابل لمس را برای تفکروساختن مفاهیم فراهم میسازد  -1. میسرمی سازد

وسایل کمک آموزشی مورد عالقه زیاد و فراوان  -1. رنتیجه از میزان عکس العمل گفتاری دانش آموزمی کاهدود

اساس الزم را  -7. شاگردان هستند و استفاده ازآنها توجه دانش آموزان را به موضوع اصلی معطوف می سازد 

تجارب واقعی  -8. ا دائمی می کند برای یادگیری تدریجی و تکمیلی آماده می سازد و در نتیجه یادگیری ر

پیوستگی افکار را موجب  -9. وحقیقی رادراختیار شاگردان قرارمی دهد ودرنتیجه موجب فعالیت ایشان میشود

مهارتی را به طور کامل و مؤثر به  -11. در توسعه و رشد معنی در ذهن شاگرد مؤثر هستند  -11.   می گردد

     . بی را دراختیار شاگردان قرار می دهد که از راه های دیگر امکان نداردتجار -10. دانش آموزان می آموزد 

شاید یکی از عللی که تعدادی از ما معلمین از وسایل کمک آموزشی استفاده نمی کنیم این است که فکر می   

ا هدف کنیم که منظور از وسایل کمک آموزشی همان وسایلی است که فقط به منظور آموزش دانش آموزان و ب



 

17  
 

و این اولین فکر اشتباهی است که ممکنه برخی از ما دچار آن .وسیله کمک آموزشی از قبل ساخته شده اند

باشیم ، زیرا با وسایل دور ریختنی و مازاد نیزمی توان یک وسیله کمک آموزشی ساخت که به اهداف مورد نظر 

ارزشمند را در مورد تدریس ریاضیات به اگر بخواهیم نتیجه تحقیقات پیاژه و سایر محققین . درس برسیم 

دالیل استفاده از  - . وسایل کمک آموزشی را به مدارس ببریم: کودکان ، در یک جمله خالصه کنیم باید بگوئیم 

 وسایل کمک آموزشی

انفجار دانش بشری و پیشرفت -افزایش روز افزون افراد الزم التعلیم :معضالت و مشکالت آموزشی مانند( الف 

 71حدود , بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حوزه روانشناسی: نقش حواس در یادگیری(ری آموزشی بفناو

در صد از طریق حس  1, در صد از طریق حس شنوایی 13, درصد یادگیری انسان از طریق کار برد حس بینایی

ه این امر ضرورت می گیرد ک   درصد از طریق حس بویایی صورت 3در صد از طریق حس چشایی و  3, المسه

این نکته را موالنا به . فراهم ساختن بستری مناسب برای کاربرد اصولی از طریق حس بینایی هموارتر می سازد

      : گونه ای شیوا بیان کرده است

 -لطفی پور خسرو و ذوفن شهناز)سال ها نتوان نمودن با بیان                     یک دیدن کند ادراک آن  آنچه    

 (چاپ سحاب -ولید و کاربرد مواد آموزشی ت

 

 نقش مواد و وسایل کمک آموزشی در تدریس -

 توجه و عالقه فراگیران را جلب می کند*

 یادگیری را سریعتر ،موثرتر و پایدارتر می کند * 

 تجارب عینی و واقعی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد *
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 ان موثرند در توسعه و رشدمعنی در ذهن دانش آموز*

 پایه های الزم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی فراهم می سازند *

 .شرایط را برای تفکر و ساختن مفاهیم مهیا می کند*پیوستگی افکار را در فرایند یادگیری فراهم می کند *

 مزایای استفاده از وسایل کمک آموزشی-

کمیت و -0روشهای صحیح برای تدریس و ارزیابی را فراهم می کند و بر اعتماد بنفس معلمان می افزاید -1 

شرایطی فراهم -4دستیابی به نتایج فوری از آموزش را ممکن می سازد -3کیفیت آموزش را افزایش می دهد 

آموزش را با رقابت بیشتر،عملی -1. دمی آورد که دانش آموز بتواند به استعداد و توانایی های فردی خود پی ببر

اثر آموزش و -8موجب تنوع آموزشی می شود -7از خستگی جسمی و ذهنی دانش آموز می کاهد -1می سازد 

روش مطالعه مناسب را در -11دایره اطالعات دانش آموزان را وسیعتر می کند -9یادگیری را دائمی می کند 

 اختیار دانش آموزان قرار می دهد 

وسایل و ابزار آالتی اطالق می شود که شرایطی را , ع تجهیزات آموزشی تجهیزات آموزشی به کلیه موادانوا -

بنابراین ضرورت دارد که هر . فراهم نماید تا تحت آن شرایط فراگیری ساده تر و سریعتر و پایدارتر انجام پذیرد

آشنایی کامل , (تجهیزات آموزشی)وزشی آموزشگری برای موفقیت در کار خود نسبت به کاربر مواد و وسایل آم

   ·. داشته باشد و در صورت امکان در طراحی و تولید آن نیز مهارت کافی را کسب نماید

مواد و وسایل آموزشی که در این دسته : آموزشی دیداری( مواد و وسایل و رسانه)انواع تجهیزات : دسته اول  

 -موقعیت های آموزشی  -3, نور تاب -0 , غیر نور تاب -1: ندقرار می گیرند خود به چهار بخش تقسیم می گرد

 .روش های جدید مرتبط با کامپیوتر و ماهواره های مخابراتی -4 , نمایشی
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گروه تفکیک می  1وسایل آموزشی که در این بخش قرار می گیرند خود به : وسایل آموزشی غیر نورتاب -1 

 .شوند

 -رسانه های ترسیمی هـ  -اجسام سه بعدی د -ابلوهای آموزشی جت -ب(چاپی)رسانه های نوشتاری  -الف 

 رسانه های غیر ترسیمی

یا ارزش , عظمتِ قدرت تازه ای که اختراع خط و بعدها چاپ به انسان هدیه کرد: رسانه های نوشتاری -الف 

شفاهی آموزش و شیوه های . آثار نوشتاری عرضه داشتند انکارناپذیر است, خدماتی را که به تعلیم و تربیت

اما کتاب و دیگر آثار نوشتاری جایگزین روش های . پرورش از رابطه مستقیم با اشیاء و افراد برخوردار بود

به مراتب , مستقیم انتقال دانش شد و این پیش داوری را به وجود آورد که کلمه مکتوب و تکرار شفاهی آن

 .ور خود آموزی می شودارزشمندتر از درس هایی است که از زندگی روزمره به ط

که خود )روزنامه ها      -1: برخی از مهمترین آن ها عبارتند از, امروزه رسانه های نوشتاری بسیار متنوع هستند

 -0(. بوده و از جهت نوع مخاطبین و سطح پوشش دارای تنوع وسیعی است "رسانه های انبوهی"یکی از 

که از نظر ارائه )روزنامه دیواری  -3(. مهم یک سخنرانی هستند که معموالً حاوی خالصه ای از نکات)بروشورها 

در . کاربرد بسیار وسیعی در سطح مراکز آموزشی دارد ... فرهنگی و, ادبی, هنری, اطالعات در زمینه های علمی

تری این نوع روزنامه ها از عکس و تصاویر آموزشی و نمودارها نیز استفاده می شود؛ اما حاوی مطالب مکتوب بیش

ابعاد صفحات در خبرنامه کوچکتر از روزنامه های معمولی است و محتوای آن را می توان )خبرنامه ها  -4(. است

 Fact که به آن)رویدادنامه  -1(. به طور تخصصی تر و محلی تر از مطالب روزنامه های عمومی ارائه نمود

Sheet 1(. اص و طی یک صفحه ارائه می کندمعموالً اطالعات مختصری را پیرامون موضوع خ, هم گویند- 

هر گاه برای ارائه اطالعات به لحاظ محدودیت هایی مثل چاپ امکان پذیر نباشد می ) Pamphlets جزوات یا

برای )نامه نگاری  -7(. توان از جزوه استفاده کرد که از امتیازات آن غلبه بر محدودیت های زمانی و مالی است
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یقات جدید یا پاسخ به سواالت برخی فراگیران که امکان تماس رو در رو با آن ها ذکر خالصه ای از نتایج تحق

پیامبر گرامی , از بزرگترین اختراعات بشر کتاب می باشد: کتاب. نشریه, مجله, کتاب -8(. نیست کاربرد دارد

. انکار ناپذیر استامروزه نقش کتاب در امر تدریس و یادگیری , اسالمی کتاب را باغ و بستان دانشمند می داند

آموزشگران شایسته از آن به عنوان کمک تدریس  .البته هرگز نباید کتاب درسی را تنها وسیله آموزش دانست

استفاده می نمایند و با مطالعه کتاب های دیگر و افزایش توان حرفه ای و دانش خود از امر تدریس غافل نمی 

در مقایسه با )العات وسیعی را به صورت فشرده و ارزانتر کتاب راحت ترین رسانه آموزشی است که اط. شوند

فراگیر می تواند از آن . در خود ذخیره کرده و هر وقت که الزمست در اختیار فراگیر قرار می دهد( سایر رسانه ها

 و تا هر کجای کتاب و هر چند باری که مایل باشد و نیز به هر میزان وقت...( داخل قطار و , پارک)در هر جا 

به عالوه معلم می تواند از روی آن تکلیف یکسانی برای همه تعیین . استفاده کند, داشته باشد و یا حوصله نماید

یک اقدام شایسته آموزشگران . حمل و نقل آن آسان بوده و نسبتاً با دوام است, کند و چون جمع و جور است

کتاب های غیردرسی در کنار کتاب های درسی باید تالش آن ها نسبت به عالقمند کردن فراگیران به مطالعه 

مقایسه دو یا چند , برای این کار می توان شاگردان را با دادن تکالیفی از قبیل خالصه کردن مطالب کتاب. باشد

یافتن معانی لغات جدید از کتاب های , استفاده از چارت ها و نمودارهای کتاب در بیان مطالب, نقطه نظر با هم

تجهیزات آموزشی و  -شمسائی ابراهیم).یاری کرد ...جام کارهای تحقیقی و ارائه کنفرانس و ان, فرهنگ لغات

 (1380چاپ اول  -انتشارات دانشگاه زنجان -آموزشگری

عدم کاربرد معلمان از وسایل کمک آموزشی درکالسهای   عمده ترین دالیل و موانع

 درس 

اعمال  -3. ه درکافی در بهره گیری از وسایل کمک آموزشی نبود انگیز  -0. نبود افراد متخصص وکاردان   -1  

نبود ارزشیابی  -4. مدیران ازمفهوم وفلسفه استفاده ازوسایل کمک آموزشی   شیوه مدیریت غیروناآگا هانه

, صحیح از کار معلمان به طوری که هیچ تفاوت بین معلمانی که ازوسایل کمک آموزشی استفاده می کنند 
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عدم آگاهی معلمان از نقش وتأثیر مثبت به  -1. وجود ندارند   این وسایل استفاده میکنند ومعلمانی که از 

وجود نارسایی آموزشی که با عث شده معلمان نتوانند از وسایل اندک  -1. کارگیری وسایل کمک آموزشی 

ستفاده ازوسایل کمک عدم رغبت وتمایل معلمان به کاربرد وا -7. موجوددر مدارس استفاده الزم رابه عمل آورند

عدم آشنایی وتسلط اندک معلماندر بهره گیری واستفاده مطلوب از تکنولوژی  -8. آموزشی در جریان تدریس 

 -11. کمک آموزشی   نبود اعتماد به نفس کافی در معلمان در زمینه بهره گیری از وسایل -9 . آموزشی

عدم استفاده  -11. رشناس تکنولوژی آموزشی بکارگمارن نیروهای غیر تخصصی وغیر مرتبط به عنوان کا

    وتجریبات نیروهای متخصص وکارشناس در رشته تکنولوژی آموزشی   مطلوب از توان

 : نقش معلم در جذابیت کالس از چند جنبه: عوامل مؤثر در جذابیت کالس ویادگیری-

 : از جنبه علمی (1

 منابع  استفاده از(1-3    گویی پاسخ( 1-0تسلط علمی (1-1  

 :رفتاری  جنبه(0

پرهیز از  (1-0گمانی  اعتماد و خوش(4-0رعایت پوشش ظاهری (3-0: احترام به دانش آموز (0-0شادابی ( 0-1 

 غرور 

  : جنبه روشی(3

 :جنبه مدیریتی(4

 

    : وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،تحصیالت والدین 

میزان تحصیالت مادر عواملی را تشکیل می دهند که در , ر سطح در آمد یا وضعیت مالی والدین ، نوع شغل پد

به هر صورتی که متغیر های فوق را اندازه گیری کنیم به نظر . تعیین سطح یادگیری فرزندان تاثیر می گذارد 

از طرق . می رسد که موقعیت اجتماعی اقتصادی والدین اثر زیادی در میزان یادگیری آتی فرزندان داشته باشد
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برای مثال خانواده . ن یادگیری فرزندان تحت نفوذ موقعیت اجتماعی و اقتصادی والدین قرار می گیرند گوناگو

احتماال فرزندان خود را به سال های بیشتر از تحصیالت , هایی که از تحصیالت و امکانات بیشتری برخوردارند 

برخوردارند قدرت تحمل هزینه های سال عادی مدرسه ترغیب می کنند و یا خانواده هایی که از درآمد باالتری 

یکی از عوامل مهم در پیشرفت یا ترک تحصیل دانش آموزان سواد . های بیشتر تحصیل فرزندان خود را نیز دارند

اگر بچه ها در محیط خانواده احساس پشت گرمی نمایند و هر گاه از نظر درسی . والدین محسوب می شود

ند که اولیای آن ها کمک می کنند در این صورت با دلگرمی بیشتری مشکلی برایشان پیش آمد مطمئن باش

          . درس می خوانند و دچار عقب ماندگی تحصیلی نخواهند شد

تحقیقات متعددی نشان می . چون تحصیالت والدین تاثیر بسزایی در موفقیت تحصیلی فرزندان دارد          

لدین آن ها افرادی آگاه و با سواد بوده اند موفقیت تحصیلی آنان دهد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که وا

دانش آموزی که والدین خود را مشغول . محیط خانواده در پیشرفت تحصیلی نقش مهمی دارد. بیشتر بوده است

مطالعه می بیند خودش نیز تشویق به درس خواندن می شود و آن ها را به عنوان بهترین الگوی همانند سازی 

بنابراین کمک و راهنمایی فرزندان توسط والدین امری است ضروری و نمی توان کار . لی انتخاب می کندتحصی

دانش آموزان اوقات زیادی را . آموزش را تنها به مدرسه محول ساخت و از نقش خانواده در این زمینه غافل شد

ها انتظار کمک و راهنمایی در زمینه  در منزل می گذرانند و تحت تاثیر اعمال و رفتار والدین هستند و از آن

  درس را دارند

 تاثیروضعیت مالی والدین دریادگیری کودکان

کودکی که در خانواده فقیر : کند داند و بیان می وضعیت اقتصادی خانواده را بسیار مؤثر در شخصیت فرزند می

تعلق داشتن به یک خانواده . کند یابد، همواره در عدم اطمینان خاطر و احساس حقارت رشد می پرورش می

در صورتی که تعلق به یک خانواده . کند ثروتمند، رضایت خاطر کودک را در کسب شهرت اجتماعی بیمه می
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شناسی  روان. اکبر نژاد، علی شعاری. )فقیر به طور قطع شهرت اجتماعی پایینی را برای کودک دربرخواهد داشت

           ( .1318. تهران. رشد، اطالعات

 : کند شود و چنین بیان می اقتصادی والدین و تعلیم و تربیت فرزندان رابطه قائل می -میان طبقه اجتماعی   

ای که درآمد  نوع درآمد خانواده نقش مهمی در چگونگی آموزش و پرورش فرزندان خواهد داشت، مثالً خانواده

. فرجاد، محمدحسین) .ا را فراهم کندتواند هزینه تحصیل آنه های بیشتری دارد، به سختی می کمتر و بچه

           (.1318. تهران .دفتر تحقیقات و انتشارات. شناسی آموزش و پرورش جامعه

از تحقیقات بعمل آمده در زمینه رابطه : نویسد در زمینه رابطه هوش فرزندان و سطح فرهنگ خانواده می    

های  اند که میانگین هوش کودکان متعلق به خانواده هسطح فرهنگ خانواده و هوش فرزندان به این نتیجه رسید

های غیر  برخوردار از فرهنگ پیشرفته اجتماعی خود بیست امتیاز بیشتر از میانگین کودکان مربوط به خانواده

          (.1371. تهران. شناسی آموزش و پرورش جامعه. عسکریان، مصطفی. )برخوردار است

های  توانایی: گوید داند و چنین می آموزان می ادی والدین را مؤثر بر یادگیری دانشاقتص -موقعیت اجتماعی       

های  انواع سنخ. گیرند اقتصادی قرار می -های متعددی تحت تأثیر موقعیت اجتماعی  ذاتی یادگیرندگان به صورت

ی آفرینندگی و ها شناختی، فرآیندهای رشد تفکر، خودتصوری، روابط گروهی، روابط معلم و شاگرد، فرصت

کسب تجارب به طور عمیقی تحت تأثیر طبقه اجتماعی خاصی هستند که کودک در آن متولد شده و رشد یافته 

 (1370. تهران. آگاه. ریزی درسی و آموزشی مقدمات برنامه. تقی پورظهیر، علی. ) است

کودکی که در : گوید و چنین میکند  آموزان اشاره می او به رابطه تحصیالت والدین با عالقه به تحصیل دانش 

کند که اهل خانه، اهل علم و ادب هستند و در آنجا عالقه و رغبت به بحث و گفتگو درباره  ای زندگی می خانه

ها و  ها و موضوع های نو، اختراعات و اکتشافات جدید وجود دارد، بیشتر از کودکی که در خانه درباره کتاب اندیشه
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ها، درک مسایل جدید و احیاناً هماهنگی و سازگاری با  ود، آماده شرکت در بحثش اکتشافات جدید صحبت نمی

در هر حال کودکانی که والدین آنها از تحصیالت خوبی برخوردارند، احتماالً بیشتر از سایر . آنها خواهد بود

 .مند خواهند بود که در تحصیالت خود توفیق داشته باشند کودکان عالقه

: گوید اقتصادی والدین در هوش فرزندان، ضمن تأیید مؤثر بودن آن چنین می -اعی در تأثیر وضعیت اجتم

شغل والدین و . ها تأثیر دارد اقتصادی والدین در رشد بچه -دهد که وضع اجتماعی  ای از تحقیقات نشان می پاره

دانشگاه با فرزند  موقعیت اجتماعی آنان خودبخود در باال بردن سطح هوش مؤثر نیست، مثالً فرزند یک استاد

یک کارگر ممکن است از لحاظ هوش باهم اختالف داشته باشند ولی اختالف هوش آنها مربوط به محیطی است 

های تربیتی ایجاد شده و تجربیاتی که آنها در  سطح تربیت آنها، فرصت. آورند  که والدین در خانه به وجود می

شناسی تربیتی،  روان. شریعتمداری، علی ) .ا تأثیر داردکنند در رشد و پرورش هوش آنه محیط خانه کسب می

         (.1319. تهران. امیرکبیر

هایی با  معموالً استعداد تحصیلی فرزندان در خانواده: گوید تقدسیان در رابطه با نقش والدین در تحصیل می    

تر اجتماعی و  به سطوح پایینسطح باالی اقتصادی و اجتماعی، باالتر از استعداد تحصیلی کودکانی است که 

های  های گوناگون اعم از سرگرمی های خانوادگی، رشد ذهنی با محرک در محیط. اقتصادی و فرهنگی تعلق دارند

والدین به نیازهای فرزندان خود . شود های والدین تقویت و تشویق می آموزشی، وسایل ارتباط جمعی یا آموزش

های کشف و کنجکاوی را در فرد ایجاد و به رشد  انات مناسب، انگیزهدهند و با فراهم آوردن امک پاسخ می

بطور کلی بیشتر محققان و پژوهشگران در مطالعات و تحقیقات خود . کنند شناختی هر چه بیشتر او کمک می

 اند که خانواده نقش اساسی در تعلیم و تربیت فرزندان و پیشرفت تحصیلی آنان دارد که در به این نتیجه رسیده

 .شود ادامه به چند مورد اشاره می
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 :  نتیجه

خانواده در طول تاریخ حیات بشری همواره به عنوان نخستین نهاد تعلیم و تربیت فرزندان مطرح بوده است و 

کردن فرزندان  در همه جوامع،خانواده مسئول حفظ نسل واجتماعی .این نقش همچنان برای آن متصور است

ها و  گیری ارزش خانواده در شکل. میمی و با مهر و محبت به عهده خانواده استاست و ایجاد محیط مانوس و ص

های فرزند نقش اصلی را دارد و بر هر نوع روابطی که فرد یا عوامل و نهادهای اجتمعای دیگر از جمله  باورداشت

ی فرزندان و احیاناً سازی محیط روانی و عاطف عدم توجه والدین به سالم. گذارد آموزش و پرورش دارد، تأثیر می

فقدان روابط مناسب میان اعضای خانواده، فرزندان را با کمبودهای شدید عاطفی، روانی و ارتباطی رو به رو 

شوند، زیاد ... سازد و احتمال اینکه در آینده دچار مشکالت روحی و روانی و در نهایت شکست تحصیلی و می

 است 

  خود فراهم کنیم؟  چگونه کالس جذابی را برای دانش آموزان-

اولین قدم تدریس شما پس از ورود به کالس چیست؟ به عبارت دیگر ، چه . فرض کنید وارد کالس شده اید

... کارهایی را باید انجام دهید؟ و از انجام چه کارهایی باید بپرهیزید؟ اگر کالس شلوغ بود چه باید کرد؟ و 

 . ه طی کنید ، و مطمئن باشید که کالس جذابی خواهید داشتفرآیندی را که در پی می آید ، مرحله به مرحل 

 .مکث کنید ، منتظر بمانید تا همه ی کالس آماده شود تک تک دانش آموزان را از نظر بگذرانید  - 

 قبل از آنکه همه کالس آماده شود ، تدریس خود را شروع کنید  -  

مثل جابجایی صندلی کالس، )تغییر فعالیت دهید . یداگر کالس شلوغ است، به دانش آموزان شلوغ، خیره شو  - 

 (...نگاه به دفتر نمره و نگاه به دانش آموزان و

 .صحبت های خود را دوستانه و به آرامی آغاز کنید. هرگز تدریس خود را با ارعاب و تهدید آغاز نکنید  -  
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برای تدریس   - . د را آغاز نکنیدبدون یادآوری درس قبلی ، درس جدی. از مطالب درس قبلی سوال کنید  -  

درس جدید ، دانش آموزان را آماده کنید ، و برای آماده سازی، سواالت غیر مستقیم اما در ارتباط با درس جدید 

 .از دانش آموزان بکنید

ی تدریس خود را با مثال های ساده ، به روز و کاربردی آغاز کنید از بیان مثال های تکراری و اصطالحات فن  - 

 . تا حد امکان بپرهیزید

 .مقدمات تدریس را آن قدر طوالنی نکنید که دانش آموزان برای یادگیری موضوع اصلی درس ، خسته شوند  - 

چرا باید در دانش آموزان ایجاد  . در این مرحله ، بر موضوع درس تمرکز کنید ، و تدریس خود را پی بگیرید  -  

  انگیزه کرد؟ 

اگر معلمی نتواند از این عامل برای بهتر . هر فرد برای رسیدن به اهداف خود تعریف کرده اندانگیزه را ، محرک  

از این رو ، توصیه می شود قبل از هر . شدن تدریس استفاده کند ، یک ابزار بسیار قوی را از دست داده است

 .تدریس، انگیزه ی دانش آموزان را برای یادگیری درس جدید افزایش دهید

 : ن اینکه چرا باید در دانش آموز ایجاد انگیزه کرد ، می توان به این موارد اشاره کرد در بیا

  برانگیختن عالقه ی دانش آموزان   -

 درگیر کردن دانش آموزان با موضوع تدریس  -

 ( رشد معلم: منبع ) . معطوف کردن توجه دانش آموز ، به آنچه که باید یاد بگیرد  -  

 جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان جذابیت کالس درس و
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آموزان و حواس پرتی آنان ،جریان تدریس را قطع کرده وبه آنها اجازه  به محض احساس خستگی در دانش-1 

 داده شود که از جای خود بلند شده ،کشش عضالنی داشته نفسی بکشد و دقایقی آزاد باشند

 . برای دانش آموزان گفته شود و آنها را به هم ربط داد حتماقبل از تدریس درس جدید ،خالصه مطلب قبلی-0 

اید به بد گذاشت دانش آموزان از سر و کول هم باال روند بلکه یاگر وقت اضافه ای در کالس مو جود باشد نبا-3

نحوی باد آنها را مورد آموزش قرار داد و به عنوان مثال صحبت و تبادل نظر در مورد مسائل اجتماعی محل سکو 

 و یا وضع مدر سه نت

دقیقه یک رفتار نیکو 1تا3طوری برنامه ریزی شود که هر جلسه با توجه به دوره تحصیلی و پایه حدود حدود -4 

 . و یک روایت یا حدیث مرتبط با دانش آموزان در پایان کالس ذکر شود

تا مطالبی را در راستای به صالحدید معلم می توان هر جلسه یکی از دانش آموزان را به ترتیب انتخاب کرد -1

 . درس به دانش آموزان ارائه دهد این عمل اضطراب و صحبت در روبروی همکالسی به تدریج کمتر شود

 استفاده از ارزانترین و کاراترین تشویق ها یعنی تشویق لفظی را در کالس درس هرگز فراموش نکنید-1

های کوچک و بزرگ انان یا به دنبال آمادگی  استفاده از تشویق کف زدن توسط کل کالس برای موفقیت-7  

اظهار نظر های   کسب نمرات مطلوب  کل دانش آموزان یا گروهی از آنان برای پاسخ گویی به درس اتمام درس

 مناسب وغیره حل و هوای کالس را عوض خواهد کرد

وزان دارد و آن ذکر دو کار در کاس نباید فراموش شود و اثر معجزه سایی در آرامش وآمادگی دانش آم-8 

 صلوات در برخی مواقع و یا تالوت قران مجید با ترجمه توسط یکی از دانش آموزان است
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بردن روزنامه یا مجله به کالس درس حتی دو یا سه هفته یکبار و اختصاص دقایقی از ذکر خالصه مطالب  -9 

 آن که مرتبط با درس باشد مفید است

می توان   ی نیست که دانش آموزان سر و پا روبروی دانش آموزان بایستندبرای پرسش پا تخته ای الزام-11 

                    برای آنها که خیلی اضطراب دارند یک صندلی روبروی دانش آموزان که مایل هستند بگذارند

  :پیشینه تحقیق

دیوئی اعتقاد دارد جان .یکی از کارهای ضروری در هرپژوهشی ،مطالعه منابع مربوط به عنوان تحقیق است

مطالعه . نسبت به جنبه های مختلف تحقیق پیدا کند  مطالعه منابع به پژوهشگر کمک میکند که بینش عمیقی

منایع باید هم از منابعی باشد که مستقیم در ارتباط با عنوان تحقیق می باشدوهم از منابعی که به صورت غیر 

  ( 90،ص1371دالور،)باآن عنوان ارتباط دارد  مستقیم

چگونگی جذابتر کردن بخش آشنایی با خودروپایه سوم ، فقط اقدام پژوهی تأثیر وسایل   درارتباط با موضوع 

        .می باشد78-79کمک آموزشی در تدریس حرفه وفن سال 

  تحلیل وتفسیر داده ها  

 با توجه به یافته های علمی که در قسمت قبل بیان شد هرچند عواملی از قبیل 

 ت ،تجربه ،فن بیان وعالقه معلم مهار 

  وضعیت اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،تحصیلی والدین 

 میزان مهارت والدین 

 وسایل کمک آموزشی ومشاهده عینی و... 
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بایادگیری وجذابیت درس ارتباط وجود دارد ،امّا نتایج تحقیقات علمی نشان می دهد که یادگیری ازطریق  

  .مشاهده عینی بیشترین یادگیری وچذابیت رادر در س فراهم می کندمی باشد پس % 71( دیدن)بینایی 

 :الگوی شش پرسش

 تدریس بخش آشنایی با خودرو هدف؟ هدف جذاب کردن      (1 

 چگونه؟ با استفاده از وسایل کمک آموزشی وامکانات موجودمدرسه   (0 

 چه کسی؟ دانش آموزان پایه سوم راهنمایی(3 

 تدریس بخش خودرو  دنچه چیزی؟ جذاب کر  (4 

 رسیدن به تدریس بخش خودرو  چه موقع ؟ زمان  (1 

    امیرکبیرمدرسه راهنمایی  :چه مکانی  (1 

 : ارائه راه حل موقت  

خودروی همکاران ویا پیکان سرایدار مدرسه انتخاب  با استفاده از وسایل کمک آموزشی وامکانات موجود 

درصد یادگیری انسان از طریق  71حدود , ام گرفته در حوزه روانشناسیبر اساس تحقیقات انج:واجرای راه حل

در صد از طریق حس  3, در صد از طریق حس المسه 1, در صد از طریق حس شنوایی 13, کار برد حس بینایی

می گیرد که این امر ضرورت فراهم ساختن بستری مناسب   درصد از طریق حس بویایی صورت 3چشایی و 

 : این نکته را موالنا به گونه ای شیوا بیان کرده است. صولی از طریق حس بینایی هموارتر می سازدبرای کاربرد ا

 سال ها نتوان نمودن با بیان              یک دیدن کند ادراک آن  آنچه  
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را ،وضعیت اقتصادی ، فرهنگی ،اجتماعی مردم   باتوجه به اینکه نمی توان آداب ورسوم وفرهنگ یک قوم وملّت 

نتایج تحقیقات که بیشترین در صد یادگیری از طریق بینایی  به راحتی عوض کرد ،بهترین راه حل را بر اساس 

    است انتخاب نمودیم،تدریس بااستفاده از وسایل کمک آموزشی ومشاهده عینی

   :اجرای راه حل

 :تدریس کارهای قبل از 

آماده (3تقسیم فصل به قسمتهای مناسب، برای تدریس  (0نفری 1گروه 1به (نفر31)تقسیم بچه های کالس (1  

آماده کردن و برنامه ریزی برای (4 .کردن مطالب اضافی و حاشیه ای مورد نیاز برای تدریس قسمتهای گوناگون

استفاده از اشکال مناسب باقسمتهای مختلف (1   .استفاده از تمام وسایل کمک آموزشی موجود در جای خود

باال بردن اطالعات عمومی (7گذاشتن وکمک از دبیران که از خودرو ی آنها استفاده کنیم در جریان ( 1درس 

       خودم در زمینه خودرو

 : شروع تدریس

 بردن تک تک گروهها به ترتیب داخل حیاط -

آن آشنایی دارند وشنیدن صحبتهای  اتومبیل وقطعات   کمک از خود دانش آموزان برای تدریس که چقدر با - 

 ان آن

 کامل کردن صحبتهای بچه ها و درس ازروی اتومبیل همکاران ودیدن قطعات بطور عینی ولمس قطعات -
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قطعات اتومبیل مناسب بادرس   کالسی و استفاده از شکلها،پوسترها ونقاشی  بعد از مشاهده عینی ،جلسه  - 

مس نمودند برای کامل شدن قطعا ت رااز نزدیک دیدند ول  وکمک از خود دانش آموزان باتوجه به اینکه

 ( اشکال در ضمائم )ویادگیری بهتر

. در پایان هر قسمت یا در جلسات بعدی از دانش آموزان بصورت شفاهی یا کتبی ارزشیابی صورت می گرفت -

بدین صورت که با استفاده ازاتومبیل داخل حیاط وانگشت گذاشتن روی قطعات ،یانشان دادن شکلها ،پوسترها 

این نکته در یادگیری بچه ها و تکرار مطالب بصورت تصویری یا عملی  . نش آموزان سؤال می شداز دا... و

در امتحاناتی که از طریق پوستر . دانش آموز باید درس را می فهمید تا بتواند توضیح دهد. بسیاری مؤثر بود

   .بیشتری ربرو می شدیمقطعات بطور شفاهی سؤال می شدویا از طریق ماشین ومشاهده عینی بود بااستقبال 

 : ابزارهای اطالعاتی( 2)شواهد

 -پوستر وعکسهای مربوط به قطعات اتومبیل  -( اتومبیل همکاران وسرایدار مدرسه) وسیله کمک آموزشی  -

 امتحانات شفاهی وکتبی-والدین دانش آموزان  -دانش آموزان پایه سوم 

 :گرد آوری اطالعات

نظر خواهی از  -ات شفاهی از طریق مشاهده عینی اتومبیل ویا پوستر قطعات باال بودن سطح نمرات امتحان -

 دانش آموزان و احساس رضایتمندی بچه هااز این روش تدریس

در آموزشگاه وابراز رضایتمندی از اینکه بچه هادر منزل این بخش را از روی ماشین ،بحث  حضور والدین  - 

 . ی در منزل حکمفرماستوگفتگوباپدر وبرادرمرور می کنند وجو خوب

 رضایت همکاران ازاین روش که آنها هم اطالعاتشان در زمینه خودرو بیشتر شده است -

 سؤاالت تصویری در امتحان کتبی  استفاده از  -

 در امتحانات کتبی وشفاهی  احساس خوب ونداشتن استرس دانش آموزان -
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انه آموزشی ، نبودن ماشین در روزهایی که قرار از قبیل کمبود رس  مشکالتی  این بخش البته برسر راه 

،عدم تطابق مطالب وعکسهای ماشین داخل کتاب که مربوط به پیکان می باشد و  برتدریس این بخش بود 

   .وجود داشت.....باشندو  ماشینهای امروزی که مدرن می

 :ارزیابی تأثیر اقدامات وتعیین اعتبار

 .ونه تشکیل می شود حضوری فعال دارند و معلم متکلم وحده نیستدانش آموزان در کالسی که به اینگ(1

فضای کالس درس حرفه و فن متنوع بوده و در حاشیه مطالب زیادی گفته می شود که اصالً در کتاب وجود  (0 

 .ندارد وموجب توجه بیشتر دانش آموزان به درس می شود

بویژه آنکه بسیاری . متنوع و زیادی را مطرح می کننددانش آموزان در رابطه با مبحث مورد تدریس، سواالت  (3 

 . ازابزارها و قطعات را از نزدیک می بینند و یا از طریق پوستر درباره آنها بحث می کنند

 . در این روش، با استفاده از وسایل کمک آموزشی، یادگیری مباحث عمیق تر است(4

 .دان باقی نمی مانددر یک کالس فعال جایی برای بی نظمی و اخالل شاگر( 1

 .این روش تدریس رامفید ومؤثر می دانند... مدیرمدرسه ، معاونین، بعضی همکاران و والدین و ( 1 

بسیاری از دانش آموزان این روش تدریس را باعث عالقه مند شدن خود به این درس و بعضی از رشته های ( 7 

عات عمومی خودمی دانند و اعتقاد دارند وسایل فنی وحرفه ای معرفی شده در کتاب و همچنین افزایش اطال

 کمک آموزشی دراین راه بسیار موثر بوده اند

اکثر دانش آموزان خوب اعتقاد دارند که قبل از امتحان حرفه وفن ثلث و میان ثلث استرس و هیجان ندارند، ( 8

 چون مطالب را این بخش رابه خوبی درک کرده اند
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ار زیادی برای حفظ مباحث درس حرفه و فن متحمل نمی شوند و میانگین در این روش دانش آموزان فش (9

 . نمرات نیزباالست

دانش آموزان عالوه بر یادگیری مطالب، به نحوه طراحی معلم ، خط، نحوه استفاده از وسایل کمک آموزشی، ( 11

 . مثبت می شود نیز توجه می کنند که بصورت غیرمستقیم باعث الگوبرداری... اطالعات عمومی معلم و 

بسیاری از دانش آموزان در نظرخواهی های انجام گرفته استفاده از وسایل کمک آموزشی در امر تدریس را (11

 : به دالیل زیر الزم می دانستند

درس در فکر و ذهن بچه ها می ماند و فقط برای  -ب. این وسایل کلیه ابهامات آموزشی را رفع میکنند -الف

باعث افزایش اطالعات عمومی دانش آموزان می  -د. موجب یادگیری بهتر می شوند -ج. ندنمره درس نمی خوان

دانش آموزان با  -ک. موجب عالقمند شدن به درس و باال رفتن دقت دانش آموزان می گردند -ش. گردند

با  -به دانش آموزان متوسط و ضعیف برای یادگیری بیشتر کمک می شودن -ل. جزئیات کار آشنا می شوند

  .فهمیدن درس، روحیه بهتری برای درس خواندن بوجود می آید
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 : شنهاداتیراهکارها وپ

 .برگزاری دوره های آموزشی در جهت ارتقای علمی وعملی معلمان برای استفاده مناسب از فناوری آموزشی ( 1

 .ی وسایل کمک آموزشی بهره گیری ا ز تجارب ارزنده وبرنامه های موفق کشورهای مختلف در بکار گیر( 0 

توجه بیشتر به دروس آشنایی با تکنولوژی آموزشی تولیدوکاربردوسایل کمک آموزشی در برنا مه های ( 3 

 .دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی, تریبت معلم

انتخاب وبکار گماردن نیروهای متخصص وکاردان در پست تکنولوژیست آموزشی در مناطق آموزش وپرورش ( 4 

. 

کاربردی وتخصصی برای آشنایی وترغیب بیشترمعلمان به استفاده ا ز وسایل  ,برگزاری همایش ها ی علمی( 1 

 .کمک آموزشی

نظارت بیشتر ودقیق تر برکا ر معلما نی که در تدریس مطالب خود نیاز به بیشتری به کاربرد این وسایل ( 1 

 . دارند

  افزایش اطالعات وآگا هی معلمان در زمینه استفاده تهیه وانتشار نشریات ومجالت علمی وتخصصی برای( 7

 .ازفناوری آموزشی

قدردانی وحمایت ازمدیرانی که زمینه الزم رابرای استفاده بیش تر معلمان از وسایل کمک آموزشی در جریان (8 

 . تدریس فراهم می کنند

نیاز رابرای تک تک مدارس وجود یک گارگاه حرفه وفن وتجهیز آن به انواع وسایل کمک آموزشی مورد ( 9

 ...و اجباری شود
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