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نقش وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
2

سمیه پورکریم ،1خدیجه وخشوری

 8داًص آهَختِ کبرضٌبسی ارضذ رضتِ ػلَم ترثیتی ،گرایص هذیریت آهَزضی ،داًطگبُ پیبم ًَر هرکس تجریس ،آهَزگبر دٍرُ اثتذایی استبى آررثبیجبى غرثی،
ضْرستبى چبلذراى
 2داًص آهَختِ کبرضٌبسی ػلَم ترثیتی ،داًطگبُ پیبم ًَر خَی ،هؼلن اثتذایی آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستبى چبلذراى

چکیده
پیطرفت تحصیلی ٍ هسبئل هرثَط ثِ آى یکی از دغذغِّبی اصلی ًظبم آهَزش ٍ پرٍرش کطَرّبست؛ چرا کِ هسئَلیي ٍ
تصوینگیرًذگبى سیبسی ،اقتصبدی  ،فرٌّگی ٍ اجتوبػی در سراسر دًیب تَسؼِ ٍ پیطرفت جبهؼِضٌبسبى را در تَسؼِ ٍ
پیطرفت ًظبم آهَزضی هی داًٌذ ٍ ایي تَسؼِ ٍ پیطرفت از طریق پیطرفت تحصیلی داًصآهَزاى در هذرسِ ٍ کالس درس
ػولیبتی هیگردد .یکی از هْوتریي اثؼبد پیطرفت تحصیلی ٍسبیل کوک آهَزضی استٍ .سبیل کوک آهَزضی ثِ دلیل ایٌکِ
دٍ ثؼذ رٌّی ٍ ػیٌی یبدگیری را فؼبل هیسبزدّ ،وَارُ هَرد تَجِ ًظریِپردازاى ػلَم ترثیتی ثَدُ استٍ .سبیل کوک آهَزضی
ػبهل افسایص ثبزدُ آهَزضی از لحبظ کوی ٍ کیفی است .اهرٍزُ ٍسبیل کوک آهَزضی اػن از سبدُ ٍ پیطرفتِ ،ثِ ػٌَاى اثساری
ثرای ایجبد سَْلت در اهرتذریس ٍ یبدگیری در ًظبم آهَزش ٍ پرٍرش ثِ کبر هیرٍد .ایي ٍسبیل از آًجب کِ ًقص هْوی در
هیساى هبًذگبری یبدگیری داًصآهَز هیضَد ،دارای اّویت ثیضوبری است ٍ .در ٍاقغ هیتَاى گفت کِ یک ثخص هْن از
فرایٌذ یبددّی یبدگیری را تطکیل هیدّذ  .استفبدُ از ٍسبیل کوک آهَزضی هَجت هیضَد کِ داًصآهَزاى از ّوِ حَاس
خَد جْت یبدگیری هطبلت استفبدُ کٌٌذ؛ چرا کِ ٍسبیل کوک آهَزضی اسبس قبثل لوس را ثرای تفکّر ٍ سبختي هفبّین
فراّن هی سبزد ٍ در ًتیجِ از هیساى ػکسالؼول گفتبری داًصآهَزاى هیکبّذ .اهرٍزُ هسئَالى آهَزش ٍ پرٍرش ٍ هؼلّوبى
ثبتجرثِ در کٌب ر ّن ضرٍرت ضٌبخت ٍ استفبدُ ٍسبیل ٍ هَاد کوک آهَزضی را ثیص از ّر زهبى دیگر درک ٍ احسبس کردُاًذ.
تب جبهؼِ فردا ثِ سؼبدت ثیطتر دست یبثذ .در ایي پژٍّص ثرآًین تب ضوي تؼریف ٍ اًَاع ٍسبیل کوک آهَزضی ثب هحَر قرار
دادى استفبدُ از آًْب ثب رٍش تَصیفی ٍ تحلیلی ٍ ثب استفبدُ از اطالػبت کتبثخبًِای ثِ ًقص هحَری ٍسبیل آهَزضی در اهر
آهَزش ثپردازین ٍ .ثِ هْوتریي ٍ ثرجستِ تریي هحبسي استفبدُ از ایي ٍسبیل را در ثیي داًصآهَزاى هطرح کردُ ٍ سپس
ًتیجِگیری ثِ ػول آهذُ ٍ ارائِ هیگردد.
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