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Extended Abstract 

Abstract 

The aim of this study was to determine the role of educational 

technology equipment and teaching aids in improving the academic 

achievement of sixth grade students in Rudsar. The method of this study 

was descriptive-correlational. The statistical population of this study 

included primary school teachers and students in Rudsar. 31 teachers 

were selected by means of census sampling to specify the sample size of 
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the statistical population. To determine the sample size of the statistical 

population of students, cluster random sampling method was used and 

210 students were selected. Data collection tools were Pham and 

Taylor (1999) Standard Academic Achievement Questionnaire, Yavuz 

Educational Technology Equipment Standard Questionnaire (2005) and 

Abdi (2012) Standard Educational Aids Questionnaire. Stepwise 

regression test was applied for data analysis. Findings of this study 

showed that educational technology equipment and teaching aids have an 

effect on improving the academic achievement of sixth grade students in 

Rudsar city (P <0.01), and the variables of technology application 

advantages and technology application perceptions are the best predictors 

for progress variable. Planning is recommended to build the infrastructure 

and make the best use of the training tools and technologies. 

Introduction 

Academic achievement is one of the most important variables of any 

educational system and even some experts refer to it as the main indicator 

of measuring the quality of education in any country. Accordingly, the 

educational system can be considered efficient and successful when the 

courses result the highest possible scores (Karimzadeh, et al., 2020). The 

importance of academic achievement has made this category to change in 

accordance to the information age; So that comprehensive programs have 

been written in many countries to equip schools with various facilities 

such as computers and the Internet, and special attention has been paid to 

the role of educational technology equipment and teaching aids, including 

the invention of new teaching methods, the use of computers in 

classrooms, the apply of educational softwares and multimedia, and 

utilizing the Internet and social networks in their curricula (Mohamadi.Y. 

2019). Using technology in teaching is a method based on 

psychological findings. Research shows that the main role of educational 
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technology is to help improve the efficiency and quality of the teaching 

and learning process (Hoseini, M, 2015). Teaching aids are the basic and 

important necessities of education and make teaching more effective by 

using different senses (Tatari, et al., 2015). Educational technology in 

educational topics leads to the use of speed, accuracy and ease in teaching 

and learning (Hassevoort, et al., 2018). Education requires practice and 

learning, and technology is the effective use of teaching aids, and various 

techniques will be introduced to schools when teachers become familiar 

with and believe in it and act on their beliefs; because the optimal use and 

acquisition of skills in any work require the use and implementation of it. 

The use of teaching aids allows students to employ all their senses to 

learn; because teaching aids provide a tangible basis for thinking and 

constructing concepts, thereby reducing students' oral response. Today, 

education officials and experienced teachers together have understood 

and felt the necessity of recognizing and using of the teaching aids more 

than ever before, so that tomorrow's society will be more prosperous. 

Given the importance of teaching aids and materials and comparing it 

with the expectations of using these tools during teaching, the main 

question of the research is whether the equipment of educational 

technologies and teaching aids in improving the academic achievement of 

knowledge has any impact on the rate of promotion of the sixth grade 

students of Rudsar city. 

Case study 

In this study, the primary schools in Rudsar have been studied as a 

case study. 

Theoretical framework 

Educational technology is the analysis of learning problems and 

methods and the design, development, implementation, evaluation and 

management of educational and non-educational processes and resources 
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to improve learning and performance in various educational centers, 

special training environments and job centers. Using technology in 

teaching is a method based on psychological findings. Research shows 

that the main role of educational technology is to help improve the 

efficiency and quality of the teaching and learning process. Technology 

does not teach learners, but rather influences the performance of the 

educator. The presence of teaching aids and necessary facilities will 

greatly help the teaching process. (Poloie, L., & Farhadian, F.2020). 

Teaching aids are tools and objects that help learners to understand the 

subject of education better and more. Teaching aids are one of the basic 

and important needs of education and make teaching more effective by 

using different senses. (Guraya, S. Y., & Abdalla, M. E.2020.). 

Methodology 

The present study was descriptive-correlational in nature and 

applicable in terms of purpose. The statistical population of this study 

included 31 primary school teachers in Rudsar and 578 primary school 

students in the sixth grade of Rudsar schools. The sample size of the 

statistical population of school teachers in Rudsar city was 31 teachers by 

census sampling method and the statistical population of students was 210 

students by cluster random sampling method. Data collection tools were 

standard questionnaires of Pham and Taylor (1999) academic 

achievement, Yavuz (2005) educational technology equipment and Abdi 

(2012) educational aids. Data analysis was performed using stepwise 

regression test. 

Discussion and Results 

A stepwise regression model has been used in order to determine the 

best predictor of academic achievement among the predictor variables of 

educational technology equipment and teaching aids. According to the 

results of the first regression model, the standardized value of β related to 
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the technology application variable is 0.359. This number shows that the 

technology application advantages variable affects directly on academic 

achievement, and the technology application advantages variable 0.359 

predicts changes in the academic achievement criterion variable. If a unit 

of change is observed in the predictor variable of the advantages of 

technology application, the criterion of academic achievement variable 

changes to 0.359; which means that academic achievement increases by 

increasing the variable advantages of technology application. As can be 

seen, the value of T related to the technology application advantage 

variable (5.950) is significant at the level of 0.01. which means that the 

benefits of technology application variable has been able to justify 12.5% 

of the variance of academic achievement. Also, in the second model, the 

variables of technology application advantages and technology 

application assumptions entered into the equation, and the standardized 

value of β related to the technology application assumptions variable is 

0.297. This number indicates that the variable of perceptions of 

technology application directly affects the variable of academic 

achievement, and the variable of perceptions of application of technology 

0.297 predicts changes in the variable of the criterion of academic 

achievement. If a unit of change is observed in the predictor variable of 

listening skills, the variable of academic achievement criterion changes to 

0.297; which means that the variable of academic achievement 

increases as the variable of perceptions of technology application 

increases. As can be seen, the value of T related to the variable of 

application of technology application is 2.239 and at the level of 0.01 is 

significant. That is, by adding the variable of technology application 

perceptions to the technology application benefits variable in the second 

model, 15% variance of academic achievement has been added and the 

variables of technology application benefits and technology application 

perceptions have been able to justify about 14% variance of academic 
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achievement variable. Considering the significance of the calculated 

relationship with 0.99 probability, it is concluded that the research 

hypothesis that educational technology equipment and teaching aids have 

an effect on improving the academic achievement of sixth grade students 

in Rudsar city is confirmed and the variables Advantages of technology 

application and ideas of technology application are the best predictors for 

academic achievement variable. 

Conclusion 

The findings of this study showed that there is a positive relationship 

between the variable of educational technology equipment and academic 

achievement. This result is consistent with and supported by research 

findings (Rezaee, J.etal.2016; Mohamadi, Y.2019; Guraya, S. Y., & 

Abdalla, M. E. 2020). It can be explained that when teachers and students 

believe that high levels of learning can be achieved with less time through 

the use of educational technologies, it can be easier to improve students' 

academic achievement by applying this Technologies improved. On the 

other hand, the effect of teaching aids on creating interest and motivation 

in students makes them more interested in using these tools and creates 

more motivation to do their homework. It also showed that there is a 

positive relationship between the variable of teaching aids and academic 

achievement. As long as teachers are familiar with active methods of 

teaching aids at high levels and have the necessary information about the 

types of educational technologies and know how to use each technology 

in different conditions, There will be better hope to improve the academic 

progress of students; Because the level of teachers' awareness in the use 

of teaching aids has a great impact on creating a culture and reducing 

educational errors. Therefore, when students have problems and make 

mistakes in the use of educational technologies, teachers direct them and 

advise them of their performance feedback on the use of technology. In 
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this way, students will be more aware of the use of educational 

technologies and as a result, their academic progress will be continuously 

improved. The findings of this study showed that the components of 

technology application perceptions and the advantages of technology 

application of the variable of educational technology equipment are the 

best predictors of academic achievement. 

Keywords: educational technology equipment, teaching aids, 

academic achievement 
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 در یآموزشکمک لیوسا و یآموزش یهایتکنولوژ زاتیتجه ریتأث یبررس

 رودسر شهرستان ششم هیپا آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ ارتقاء زانیم

  1پالی سمیرا

 2تفضلی صغری

  دهیچک

در  یآموزشکمک لیو وسا یآموزش یهایتکنولوژ زاتیتجه مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش

انجام شد. روش این مطالعه از  ششم شهرستان رودسر هیدانش آموزان پا یلیتحص شرفتیارتقاء پ زانیم

 ییمقطع ابتداو دانش آموزان معلمان پژوهش شامل جامعه آماری این  .بود همبستگی -نوع توصیفی

ی ریگنمونهمعلمان از روش  ینمونه جامعه آمارتعیین حجم جهت رودسر بودند. مدارس شهر 

دانش آموزان از  ینمونه جامعه آمارتعیین حجم جهت ر انتخاب شدند. نف 31شد و  استفادهسرشماری 

 هادادهنفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری  210ی استفاده شد و اخوشه یتصادفی ریگنمونهروش 

 یهایتکنولوژ زاتیتجه استانداردپرسشنامه ، (1999) لوریفام و تی لیتحص شرفتیپپرسشنامه استاندارد 

بود. تحلیل  (2012)ی عبدی آموزشکمک لیاوس استانداردپرسشنامه و  (2005) اووزی یآموزش

 زاتیتجهی این مطالعه نشان داد هاافتهانجام شد. ی گامبهگام ونیآزمون رگرسبا استفاده از  هاداده

 هیدانش آموزان پا یلیتحص شرفتیارتقاء پ زانیبر م یآموزشکمک لیو وسا یآموزش یهایتکنولوژ

                                                 

. ایران ن،تنکاب اسالمی آزاد دانشگاه دانشکده روانشناسی  و علوم تربیتی ، تربیتی، علوم گروه ، استادیار . 1
samira_pali@yahoo.com 

 یران.تنکابن ، ا ی، دانشگاه  آزاد  اسالم یتیو علوم ترب  ی،دانشکده روانشناس یتی،گروه علوم ترب  یتیارشد  علوم ترب یکارشناس.  2

yaldata63@gmail.com 
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و تصورات کاربرد  یکاربرد تکنولوژ یایمزا( و متغیرهای P < 01/0) دارد ریتأثششم شهرستان رودسر 

ایجاد  منظوربهی زیربرنامه. باشندیمتحصیلی  ی کننده برای متغیر پیشرفتنیبشیپبهترین  یتکنولوژ

 .شودیمصیه ی مورد نیاز توهایفناوری و آموزشکمکو استفاده بهینه از ابزار  هارساختیز

 یلیتحص شرفتیپ ،یآموزشکمک لیوسا ،یآموزش یهایتکنولوژ زاتیتجه: یدیکل کلمات

 مقدمه

از  یبرخ یاست و حت یآموزش یستمهر س یرهایمتغ ینترمهماز  یکی 1یلیتحص یشرفتپ

. بر کنندیم یادآموزش در هر کشور  یفیتسنجش ک یشاخص اصل عنوانبهکارشناسان از آن 

از  یدرس یهادورهرا کارآمد و موفق دانست که  یآموزش یستمس توانیم یاساس، زمان ینا

و  2اتکینسون(. به باور  ,.2020Karimzadeh, et al) ندممکن برخوردار باش نمرات ینباالتر

فرد در موضوعات  اکتسابی یا شدهآموخته ییتوانا یلی،تحص یشرفتپ (1998همکاران )

 (.Saif, 2019) شودیم یریگاندازهاستانداردشده  یهاآزمون یلهوسبهکه  است یآموزشگاه

 آموزشی نظام معضالت از یکی که است تحصیلی افت تحصیلی، پیشرفت مخالف وجه

 یهاهدف به دستیابی در آموزان دانش موفقیت عدم همچون گوناگون هاییوهش به که باشدیم

 و بیکاری زودرس، تحصیل ترک تحصیلی، هاییهپا تکرار و مردودی مربوطه، تحصیلی مقاطع

 یمثبت یامدهایبا پ تحصیلی پیشرفت (.Fata, et al., 2018) دهدیم نشان را خود بالتکلیفی

 در پیشرفت با یادگیرندگان معتقدند( 2017الوز و همکاران ) کهیطوربههمراه است؛ 

 پیدا دست نیز روانی سالمت به علمی رشد بر عالوه یادگیری، میزان افزایش و تحصیالت

 یادگیری، در خود توانایی به نسبت تحصیلی، موفقیت و پیشرفت با یادگیرندگان. کنندیم

 .(Alves, A. F.et al.2017کنند )یمکسب  نفساعتمادبه

متناسب با عصر اطالعات،  مقوله، این تاموجب شده است  یلیتحص یشرفتپ اهمیت 

گوناگون  امکاناتمدارس با  یزتجه یبرا کشورهااز  یاریبسدر  کهیطوربه ؛متحول شود

                                                 
1. academic achievement 

2. Atkinson 
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 یزاتبه نقش تجه یخاصمدون شده است و توجه  یجامع یهابرنامه، ینترنتاو  یانهراهمچون 

، یآموزش یدجد یهاروشازجمله ابداع  یآموزشکمک یلو وسا یآموزش هاییتکنولوژ

ها،  یاچندرسانهو  یآموزش یافزارهانرماز  یریگبهرهدرس،  یهاکالسدر  یانهرااز  یریگبهره

 اندداشتهخود  یدرس یهابرنامهدر  یاجتماع یهاشبکهو  ینترنتااز  یریگبهره

(Mohamadi.Y. 2019.) هاییوهشمسائل و  وتحلیلیهتجز یآموزش ی، تکنولوژیزررا نظر از 

 یرغو  یو منابع آموزش یندهافرا یریتو مد یابی، ارزسازییادهپ، توسعه، یو طراح یادگیری

 آموزشی هاییطمح، یمختلف آموزش مراکزو عملکرد در  یادگیریبهبود  منظوربه یآموزش

 آموزش علم علمی، رشته هر همانند(. Poloie & Farhadian, 2020) است شغلی مراکزو  ویژه

 یریگبهرهبه  یتیدر مباحث ترب نظرانصاحباز  یاری. بساست خود خاص تکنولوژی دارای نیز

باعث سهولت، سرعت و  یآموزش یتکنولوژ چراکه ؛کنندیم یهتوص یآموزش یاز تکنولوژ

 برای تکنولوژی از استفاده(. Narimani,sh 2013) گرددیم یادگیریدقت در امر آموزش و 

 صورت تحقیقات .شد گذارییهپا یشناسروان هاییافته برحسب که است روشی آموزش

 کیفیت و کارایی بهبود به کمک آموزشی تکنولوژی اصلی نقش که دهدیم نشان گرفته

 تدریس یادگیرندگان به تکنولوژی(. Hoseini, M, 2015) است یادگیری و تدریس فرآیند

وجود  یگر،د یی(. از سوJung, 2015) کندیم اثربخش را آموزشگر عملکرد بلکه ،کندینم

 وسایلخواهد نمود.  یاددهی یندبه فرا یانیو امکانات الزم کمک شا یآموزشکمک یلوسا

 به آموزش موضوع بیشتر و بهتر تفهیم موجب که هستند اشیایی و ادوات یآموزشکمک

و مهم  یهاول یازهایاز ن یآموزشکمک یلوسا (.Sharma, et al., 2015) شوندیم فراگیران

 کنندیم تراثربخشرا  یسحواس مختلف، تدر یریکارگبهو با  روندیمبه شمار  آموزش

(Tatari, et al., 2015.) یبعدسه الگوهای اسالید، پوستر،از ابزار شامل  یاگستره یل،وسا این، 

 و شیمیایی مواد شده، خشک کوچک حیوانات و پرندگان حشرات، پروانه، گیاه، سکه،

 اطالعات و مرجع مدارک مرجع، یهاکتاب تا (Abdoli & Kamiabi, 2015) شناسیینزم

(. Cloonan & Fingeret, 2020) گیرندیم دربر را یادگیرندگان یشترب یلتحل یبرا مرجع
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 هاییتکنولوژبر  مبتنی یآموزش نظام یاثربخش میزان انددادهراستا نشان  یندر ا هاپژوهش

( و Guraya & Abdalla, 2020بوده است ) یسنت یادگیری یستماز س یشترب مراتببه یآموزش

 شودیم یادگیرندگان یلیتحص یشرفتپاطالعات و ارتباطات سبب  یفناوراستفاده از 

(2017geli, et al., ; An2019Mohamadi, ) .یلاستفاده از وسا یرامونپ هاپژوهش 

 اندبوده یادگیرندگاندر  یلیتحص یشرفتبهبود عملکرد و پ دهندهنشان یزن یآموزشکمک

(Zheng, 2020; Wu & Rau, 2018.) 

مر از سرعت، دقت و سهولت در ا یریگبهرهبه  یتیدر مباحث ترب یآموزش یتکنولوژ

و  ین(. آموزش مستلزم تمرHassevoort, et al., 2018گردد )یم منجر یادگیریآموزش و 

مختلف  هاییکتکناست و  یآموزشکمک یلوسا مؤثرکاربرد  ی،است و تکنولوژ یادگیری

مل قاد خود عکه معلمان به آن آشنا و معتقد شوند و به اعت یافتبه مدارس راه خواهند  یزمان

امر  ذاشتن آنگمستلزم استفاده و به اجرا  یو کسب مهارت در هر کار ینهاستفاده به یراز ؛کنند

ان از همه حواس که دانش آموز شودیمموجب  یآموزشکمک یل. استفاده از وساباشدیم

را  لمسقابلاساس  یآموزشکمک یلاکه وساچر ؛مطالب استفاده کنند یادگیریخود جهت 

دانش  یگفتار العملعکس یزاناز م یجهدرنتو  سازدیمفراهم  یمر و ساختن مفاهکتف یبرا

ر کنار هم ضرورت و معلّمان باتجربه د وپرورشآموزش. امروزه مسئوالن کاهدیمآموزان 

حساس ادرک و  یگراز هر زمان د یشرا ب یآموزشکمکو مواد  یلشناخت و استفاده وسا

و  یآموزشکمکاد و مو یلوسا یت. بنا به اهمیابددست  یشترتا جامعه فردا به سعادت ب اندکرده

 یاصل پرسش، رودیم یستدر یاندر جر یلوسا ینا یریکارگبهکه از  یآن با انتظارات یسهمقا

 لیاو وس یآموزش هاییتکنولوژ یزاتتجه یاآ ینکهبر ا یمبن شودیم مطرح یقتحق

رودسر  ششم شهرستان یهدانش آموزان پا یلیتحص یشرفتارتقاء پ یزاندر م یآموزشکمک

 دارد؟ یرتأث

 پژوهش پیشینه
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آموزش  یریتمد یاندازه اثر داربست عقل» عنوان با ایمطالعه در (2020) بهرنگی و کردلو

در درس علومِ  یلیتحص یشرفتو پ یزشبر انگ یآموزش یننو هاییدر کاربرد تکنولوژ

در  ابتدایی پنجم پایه دختر آموزدانش 297 روی بر که «ییپنجم ابتدا یهآموزان دختر پادانش

آموزش بر اساس  یریتمد یستدر یشهر تهران انجام شد، نشان دادند الگو 2و  1منطقه 

 ,.Kordloo, K) است. مؤثردرس علوم  یلیتحص یشرفتو پ یزشانگ یشدر افزا یداربست عقل

& Behrangi, M. R.2020.) 

 یکاربرد مولفه ها»محتوا با عنوان  یلبا روش تحل یا( در مطالعه2020) فرهادیان و پلوئی

 یمنابع اصل یکه در جامعه آمار «یدرس یزیربرنامه یدر منابع اصل یآموزش یتکنولوژ

 یهامؤلفهاز  یکدر سطح دانشگاه انجام شد، نشان دادند در مورد هر  یدرس یزیربرنامه

، هاعنوانهمچون خالصه؛ استفاده از رنگ در  هایاسمقاز خرده  یبه برخ یآموزش یتکنولوژ

 یداریدر مواد د یریاز سوگ یزپره یداری،مواد د یریو جلد، محل مناسب قرارگ یرمتن، تصو

خرده  یرکاربست سا ین،توجه نشده است. همچن یدرس یزیربرنامه یاز نه منبع اصل یکیچهدر 

از منابع  یدر برخ کهیطوربهمتفاوت بوده است؛  یدرس یزیربرنامه یدر منابع اصل یزن هایاسمق

 یجد یضرورت بازنگر ین،. بنابرااندنگرفتهمورداستفاده قرار  یگرد یو در برخ اندکاررفتهبه

 وجود یدرس یزیربرنامه یدر منابع اصل یآموزش یتکنولوژ یهافهمؤل یریکارگبه ٔ  ینهدرزم

 (.Poloie, L., & Farhadian, F.2020دارد )

 تکنولوژی بر مبتنی یادگیری یاثربخش یینتع» عنوان با تحقیقی( در 2020) آبداال و گورایا

بر  یمبتن یاثربخش یزانکه م دادند نشان «یزمنظم و متاآنال یبررس یک: یدر آموزش پزشک

 ,.Guraya, S. Yاست )بوده  یسنت یادگیری یستماز س یشترب مراتببه یآموزش هاییتکنولوژ

& Abdalla, M. E.2020..) 

بر  یآموزشکمک یلاستفاده از وسا یرتأث» عنوان با تحقیقی( در 2020) همکاران و ژنگ

در  یمهندس یهارشته یاندانشجو روی بر که «یاندانشجو یلیتحص یشرفتبهبود عملکرد و پ

https://www.magiran.com/paper/2142015
https://www.magiran.com/paper/2142015


   
 13   ...     یآموزشکمک لیوسا و یآموزش یهایتکنولوژ زاتیتجه ریتأث یبررس                               

 

بر بهبود عملکرد و  یآموزشکمک یلاستفاده از وسا ندنشان داد شد، انجام یهترک یهادانشگاه

 (.Zheng, H.et al.2020دارد ) یمثبت و معنادار یرتأث یاندانشجو یلیتحص یشرفتپ

 بر اطالعات و ارتباطات یفناور یرتأث یبررس» عنوان با تحقیقی در( 2019) محمدی

ن دانش آموزا یکه بر رو «دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان خاش یلیتحص یشرفتپ

 یزهگان یشافزا اطالعات و ارتباطات در یفناورشد، نشان داد استفاده از  انجامسال سوم متوسطه 

و در  یدرسنمرات  یش، افزایپژوهش یهروح یتتقو ی،، ارتقاء مهارت پرسشگریلیتحص

ش دان یندر ب یاثرگذار ینبوده است و ا مؤثردانش آموزان  یلیتحص یشرفتپمجموع بر 

آن در  یثربخشابوده است. اما  یکسانمختلف،  یهارشتهو  ینآموزان دختر و پسر با معدل و سن

 (.Mohamadi, Y.2020است )متفاوت بوده  یرستانیو دب یدانش آموزان هنرستان ینب

 هاییامپدر اضافه کردن  ییکاراو  یاثربخش» عنوان با تحقیقی( در 2018) رائو و وو

 یکه بر رو «یبصر هایییبازنمابا  یادگیریهنگام  یتعامل یآموزش یفناور یکبه  آموزشی

 رهایابزاشد، نشان دادند استفاده از  انجام ینچ یهادانشگاهدر  یپزشک یهارشته

 یمثبت و معنادار یرتأث هاآن یلیتحص یشرفتو پ یاندانشجو یادگیری میزانبر  یآموزشکمک

 (.Wu, S. P., & Rau, M. A.2018دارد )

 یزانم یشدر افزا یآموزش یلوسا یرتأث یبررس» عنوان با تحقیقی(، 2018) قهی جعفرزاده

 قیتحق یجد. نتاانجام دا یالمشهر ا هاییرستاندبدانش آموزان  یبر رو «دانش آموزان یادگیری

 مؤثرخود  لییتحص یشرفترا بر پ یآموزشکمک یلز وسانشان داد که دانش آموزان استفاده ا

دانش  یادگیری یشفزارا در ا یآموزشکمک یلاستفاده از وسا معلمانهمه  ینو همچن انددانسته

 .(Jafarzadeh Ghahi, A,2018اند )دانسته مؤثرآموزان 

تعامل  یبا طراح 1زبان عالمت افزوده یسازمدل» عنوان با تحقیقی(، 2018) باتاچاریا و دب

 یبر رو «یرکالس فراگ یبرا یو ارتباطات کمک یادگیریابزار  یک -در تلفن هوشمند 

نشان داد که استفاده از  یقتحق یجدر پرو انجام دادند. نتا یمهندس یهارشته یاندانشجو
                                                 
1. ASLM 
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 یادگیریهوشمند در بهبود  یهاتلفناستفاده از  یتخصص طوربهو  یآموزش یتکنولوژ

 (.Deb, S., & Bhattacharya, P.2018است )داشته  یادیز یارنقش بس یاندانشجو

بر  یمبتن یهاآموزشاستفاده از  یرتأث» عنوان با تحقیقی( در 2017) همکاران و آنجلی

دارس ماز  یکی ییدانش آموزان ابتدا روی بر که «دانش آموزان یلیتحص یشرفتبر پ یفناور

 یشرفتبر پ یبر فناور یمبتن یهاآموزشکه استفاده از  ندنشان داد شد، انجامشهر واشنگتن 

 (.Angeli, C.et al.2017دارد ) یمثبت و معنادار یرتأثدانش آموزان  یلیتحص

 یرییادگدر  یآموزش یلوسا یرتأث یبررس» عنوان با تحقیقی(، 2016) همکاران و رضایی

 یقتحق یجادر شهر مشهد انجام دادند. نت ییدانش آموزان دوره راهنما یرو بر «دانش آموزان

 یلیتحص رفتیشرا بر پ یآموزشکمک یلدرصد دانش آموزان استفاده از وسا 77نشان داد که 

در  یآموزش یلامدارس وس یرانو مد معلمان یدگاهاز د یطورکلبهو  انددانسته مؤثرخود 

 (.Rezaee, J.et al.2016) داشته است. یمثبت و معنادار یرتأثدانش آموزان  یادگیری

 در ارتباطات و اطالعات یآورفن نقش» عنوان با یقی(، تحق2011) یکرهم

 یقتحق یجتاندر مراکش انجام داد.  ییدانش آموزان دوره راهنما یبر رو «وپرورشآموزش

 و اطالعات یفناور پژوهش، از آمدهدستبه هاییتمحدود تمام از نظرصرفنشان داد که 

است سازنده  یزترادر  یفیتک با آموزشی ارائه با و وپرورشآموزش سیستم نفع به ارتباطات

(Mikre, F.2011.) 

بر  مؤثردرباره عوامل  یراندب یدگاهد یبررس» عنوان با تحقیقی(، 2011) جعفرنژاد و ستاری

در مدارس متوسطه استان  یادگیریو  یاددهی یانجردر  یآموزشکمک یلوساعدم استفاده از 

از دو سال  یشب یستدرسابقه  یدارا کهمقطع متوسطه استان مازندران  یراندب یبر رو «مازندران

 یلوسانسبت به  یراندب یمنفچون نگرش  یعوامل که داد نشان یجنتادادند.  انجام اندداشته

 کالسدر  دانش آموزان تراکم، یآموزشکمک یلوساو عدم وجود  کمبود، یآموزشکمک

 یریتمد یوهشدر  یینارسا، و یآموزشکمک یلوسا یریکارگبهدرس، عدم تسلط معلمان در 
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 یرگذارتأث یادگیریو  یاددهی یانجردر  یآموزشکمک یلوسا یریکارگبهمدارس بر عدم 

 (.Satari, S., & Jafarnejad, A.2011است )

 

 پژوهش شناسی روش

. جامعه بود یهدف کاربرد یثح از و همبستگی -توصیفی ماهیت لحاظ به حاضر پژوهش

نفر و دانش  31تعداد  به رودسرمدارس شهر  ییشامل معلمان مقطع ابتدا پژوهش ینا یآمار

 یریگنمونه. روش بودندنفر  578به تعداد  رودسرمدارس شهر  ششم پایه ییآموزان مقطع ابتدا

ل حجم نمونه بخش اوّ تعیین. جهت شودیم یمبه دو بخش تقس یحجم نمونه آمار یینتع و

 یریگنمونهاز روش  یمحدود و کم بودن حجم جامعه آمار به علت ،(معلمان) یجامعه آمار

 31) یبرابر با تعداد حجم جامعه آمار یزحجم نمونه معلمان ن یناستفاده شد؛ بنابرا یسرشمار

جامعه  یبا توجه به حجم باال ،(آموزان دانش) یجامعه آمار یگرشد. در بخش د ییننفر( تع

 یکمدرسه دخترانه و چهار مدرسه پسرانه انتخاب و از هر مدرسه  چهار یتصادف طوربه ی،آمار

 هاآنکالس درس انتخاب شد که حجم دانش آموزان  8کالس درس انتخاب شد. جمعاً تعداد 

حجم  عنوانبهمه معلم پرسشنا 31و  آموزدانشپرسشنامه  210تعداد  یتاًنفر بوده است. نها 210

بود. ابزار  یاخوشه یدانش آموزان، تصادف یریگنمونهشد. روش  یلآماده تحل یینمونه نها

 بود: یربه شرح ز هاداده یگردآور

( 1999) یلورپرسشنامه توسط فام و ت ینا :یلیتحص یشرفتاستاندارد پ پرسشنامه

تا  1مخالف =  کامالًاز  ایینهگز 5 یکرتل یفبر اساس ط که است یهگو 42 یساخته شد و دارا

(. در پژوهش Pham, L. B., & Taylor, S. E.1999شود )یم یگذارنمره 5موافق =  کامالً

 یپرسشنامه با آلفا یاییشد و پا ییدتأپرسشنامه  ییمحتوا یی( روا2011قلتاش و همکاران )

 (.Gholtash, A.et al.2011آمد ) به دست 84/0کرونباخ 



 
 1400بهار (، هفتم)پیاپی  یکشمارة  ،سومدورة  ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه        16  

 

 یاووزپرسشنامه توسط  ینا :یآموزش هاییتکنولوژ یزاتتجه استانداردپرسشنامه 

 یکاربرد تکنولوژ تصورات ،(11تا  1 هاییه)گو یکاربرد تکنولوژ یایبعد مزا پنج در( 2005)

 یها یستبا پیش ،(33تا  24 هاییه)گو یتکنولوژ تأثیرگذاری ،(23تا  12 هاییه)گو

بر  نیز و( 50تا  43 هاییه)گو یتکنولوژ یزاتتجه ی( و اثربخش42تا  34 هاییه)گو یتکنولوژ

. شودیم یگذارنمره( 5موافق =  کامالًتا  1مخالف =  کامالً از) ایینهگز 5 یکرتل طیفاساس 

روز و  هاییتکنولوژپرسشنامه با اظهارات سازگار و ناسازگار درباره نگرش نسبت به  ینا

 ینا یگذارنمره. باشدیم یهگو 50 یاست و دارا یادگیری -یاددهی یندااز آن در فر یریگبهره

و همکاران  یالرگان یتوسط مشتاق یرانپرسشنامه در ا اینقرار دارد.  50-250پرسشنامه در بازه 

و  یالرگان ی(. در پژوهش مشتاقMoshtaghi Largani, S.et al.2008شد ) یابی( اعتبار2008)

کرونباخ و  یاز دو روش آلفا یریکارگبهبا  یاسمق یدرون یهمسان یب( ضرا2008همکاران )

آلفا =  یبهستند )ضر یبخش یترضا یاییاعتبار و پا یتقابل یدر کل نمونه، دارا ییبازآزما

به دست آورده بود،  87/0را  یاس( که اعتبار مق2005) یاووزپرسشنامه در  یایی(. پا84/0

 یاآ سؤالبه  یاساعتبار مق یباز ضرا آمدهدستبه یج(. نتاYavuz, S.2005است ) یکنزد

و همکاران  یالرگان ی. در پژوهش مشتاقدهدیماز اعتبار مناسب برخوردار است، پاسخ  یاسمق

 یفرم فارس یهاسؤالاز  یکهر یهمبستگ یبآمده، ضرا به دست یج(، براساس نتا2008)

در معلمان مقطع  یاسکل مقدر آموزش با نمره  ینگرش نسبت به کاربرد تکنولوژ یاسمق

 ماهنگیاز ه یاسمق یهاسؤالاز آن است که  یحاک یافته ینمتوسطه اصفهان مطلوب بودند. ا

 (.Moshtaghi Largani, et al., 2008الزم برخوردار هستند )

 رد( 2012) یپرسشنامه توسط عبد ینا :یآموزشکمک یلاوس استانداردپرسشنامه 

 یگذارنمره (5=  یادز یلیتا خ 1کم =  یلی)از خ ایینهگز 5 لیکرت طیفبر اساس  و گویه 11

 یورصو  ییمحتوا ییرواپرسشنامه از  ییروا( جهت سنجش 2012) عبدی. در پژوهش شودیم

 تبریزشگاه دان یتیعلوم ترب گروهنفر از استادان  5کار از نظرات  ینا یبرا. یدگرداستفاده 

 ست.اگزارش شده  93/0 ،(2012) عبدیپرسشنامه در پژوهش  ینا یاییپا یبضراستفاده شد. 
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 نظرصاحب یداز اسات یتعداد یارمذکور در اخت یهاپرسشنامه محتوا، روایی تعیینجهت 

در  موردنظر یرهایسنجش متغ یحاصل شود که پرسشنامه مذکور برا ینانقرار داده شد تا اطم

 یصور ییروا یبه جهت بررس ینبرخوردار است. همچن یکاف ییمحتوا ییاز روا یقتحق

 یهبودن گو یوابودن و ش فهمقابلتا از  یدتالش گرد یهاول یاییبا سنجش پا زمانهم ،هاپرسشنامه

 ییدتأ یحاصل گردد. برا یناناطم یهاول دهندگانپاسخنفر  30 یاز سو یرهاسنجش متغ یها برا

 تحلیلو  یآورجمعو پس از  یدگرد یعتوز پاسخگو افراد از نفر 30 یانم هاپرسشنامه یایی،پا

 آمدهدستبه یاییپا یبضرا یزان. مگردید محاسبه هاآنکرونباخ  یآلفا ضریب، هاپرسشنامه

 یلیتحص یشرفتو پ یآموزشکمک یلوسا ی،آموزش هاییتکنولوژ یزاتتجه یرهایمتغ یبرا

برخوردار  یکاف یاز اعتبار درون هارسشنامهپ دهدیمبود که نشان  84/0و  87/0، 81/0 یببه ترت

بوده که  یرهاییاز شانس و تصادف نبوده، بلکه به خاطر اثر متغ یداده شده ناش یهاپاسخبوده و 

 .اندقرارگرفتهمورد آزمون 

 .شد استفاده گامبهگام یوناز آزمون رگرس هاداده یلتحل برای

 پژوهش یهاافتهی

 یلوسا ی،آموزش هاییتکنولوژ یزاتتجه یرهایمتغ یفیآمار توص یهامشخصه

 .است شده ارائه 1 جدول در یلیتحص یشرفتو پ یآموزشکمک

 موردمطالعه متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین .1 جدول

 استاندارد انحراف نیانگیم رهایمتغ

 61/7 19/39 یتکنولوژ کاربرد یایمزا

 60/7 34/39 یتکنولوژ کاربرد تصورات

 62/7 20/39 یتکنولوژ یرگذاریتأث

 57/7 05/39 یتکنولوژ یها ستیبا شیپ

 58/7 11/39 یتکنولوژ زاتیتجه یاثربخش

 61/7 14/39 یآموزشکمک لیوسا
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 27/3 73/130 یلیتحص شرفتیپ

 تجهیزات هایمؤلفه میانگین میزان بیشترین شودمی دیده 1 جدول در نتایج چنانکه

 معیار افانحر با 34/39 تکنولوژی کاربرد تصورات مؤلفه به مربوط آموزشی هایتکنولوژی

 پیش مؤلفه به وطمرب آموزشی هایتکنولوژی تجهیزات هایمؤلفه میانگین میزان کمترین ،60/7

 با 14/39 آموزشیکمک وسایل میانگین ،57/7 معیار انحراف با 05/39 تکنولوژی های بایست

. است 27/3 معیار انحراف با 73/130 تحصیلی پیشرفت ارتقاء میانگین ،61/7 معیار انحراف

 اسمیرنف – کولموگروف آزمون از استفاده با ابتدا پارامتریک هایآزمون از استفاده برای

 و آموزشیکمک وسایل آموزشی، هایتکنولوژی تجهیزات متغیرهای توزیع بودن نرمال

 .شودمی بررسی تحصیلی پیشرفت

 موردمطالعه متغیرهای اسمیرنف–کولموگروف آزمون نتایج .2 جدول

 یمعنادار سطح آزمون آماره رهایمتغ

 198/0 132/1 یتکنولوژ کاربرد یایمزا

 155/0 178/1 یتکنولوژ کاربرد تصورات

 163/0 169/1 یتکنولوژ یرگذاریتأث

 142/0 186/1 یتکنولوژ یها ستیبا شیپ

 138/0 190/1 یتکنولوژ زاتیتجه یاثربخش

 138/0 198/1 یآموزشکمک لیوسا

 096/0 226/1 یلیتحص شرفتیپ

 همه برای اسمیرنف – کولموگروف آزمون معناداری سطح ،2 جدول اطالعات مطابق

 متغیرها از یکچهی برای آزمون نتیجه بنابراین ؛باشدمی 05/0 از بیشتر موردمطالعه متغیرها

 پارامتریک هایآزمون از توانمی روازاین. باشدمی نرمال متغیرها همه توزیع و نیست دارمعنی

 ستگیهمب ضریب نتایج پژوهش فرضیه آزمون برای. کرد استفاده پژوهش فرضیه آزمودن برای

 .گرفت قرار موردتوجه
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 پیشرفت و آموزشیکمک وسایل آموزشی، هایتکنولوژی تجهیزات متغیرهای همبستگی ماتریس .3 جدول

 تحصیلی

 ریمتغ

 یایمزا

کاربرد 

 یتکنولوژ

تصورات 

کاربرد 

 یتکنولوژ

 یرگذاریتأث

 یتکنولوژ

 ستیبا شیپ

 یها

 یتکنولوژ

 یاثربخش

 زاتیتجه

 یتکنولوژ

 یآموزشکمک لیوسا
 شرفتیپ

 یلیتحص

1 1 **496/0 **497/0 **493/0 **453/0 **496/0 **359/0 

2 - 1 **495/0 **490/0 **491/0 **493/0 **342/0 

3 - - 1 **494/0 **495/0 **496/0 **350/0 

4 - - - 1 **490/0 **493/0 **349/0 

5 - - - - 1 **453/0 **352/0 

6 - - - - - 1 **348/0 

7 - - - - - - 1 

*05/0 p< **01/0 p< 

 تجهیزات هایمؤلفه بین پیرسون همبستگی خطی رابطه آزمون نتایج 3 جدول هایداده

 به توجه با. دهدمی نشان را تحصیلی پیشرفت و آموزشیکمک وسایل آموزشی، هایتکنولوژی

 آموزشی، هایتکنولوژی تجهیزات هایمؤلفه بین خطی رابطه آمدهدستبه داریمعنی سطح

 .است معنادار و مثبت 01/0 سطح در تحصیلی پیشرفت و آموزشیکمک وسایل

 میزان بر آموزشیکمک وسایل و آموزشی هایتکنولوژی تجهیزات :پژوهش فرضیه

 .دارد تأثیر رودسر شهرستان ششم پایه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت ارتقاء

 کننده بینیپیش متغیرهای بین از تحصیلی پیشرفت کننده بینیپیش بهترین تعیین جهت

 روش با رگرسیون مدل از ،آموزشیکمک وسایل و آموزشی هایتکنولوژی تجهیزات



 
 1400بهار (، هفتم)پیاپی  یکشمارة  ،سومدورة  ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه        20  

 

 تصورات و تکنولوژی کاربرد مزایای متغیرهای که است ذکرقابل. است شده استفاده گامبهگام

 .است شده ارائه 4 جدول در حاصل نتایج. است شده معادله وارد تکنولوژی کاربرد

 

 تکنولوژی کاربرد تصورات و تکنولوژی کاربرد مزایای متغیرهای گامبهگام رگرسیون تحلیل خالصه .4 جدول

 R R2 2R کننده ینیبشیپ یرهایمتغ
 استاندارد یخطا

 18/3 125/0 129/0 359/0 یکاربرد تکنولوژ یایاول. مزا

 93/2 140/0 147/0 383/0 یو تصورات کاربرد تکنولوژ یکاربرد تکنولوژ یای. مزادوم

 درصد 5/12 توجیه به قادر تکنولوژی کاربرد مزایای متغیر که است این نمایانگر 4 جدول

 کاربرد تصورات متغیر شدن اضافه با و است شده( 2R=125/0) تحصیلی پیشرفت واریانس

 واریانس درصد 15 شدن اضافه باعث دوم مدل در تکنولوژی کاربرد مزایای متغیر به تکنولوژی

 تصورات و تکنولوژی کاربرد مزایای متغیرهای و( 2R=140/0) است شده تحصیلی پیشرفت

 .کنند توجیه را تحصیلی پیشرفت متغیر واریانس درصد 14 حدود اندتوانسته تکنولوژی کاربرد

 و پردازدیم خطاها استقالل بررسی به که است ایمفروضه واتسون- دوربین آماره مقدار

. است یکدیگر زا خطاها بودن مستقل معنی به بگیرد قرار 5/2 تا 5/1 مقادیر بین آماره این هرگاه

 رگرسیون آزمون اجرای و اندمستقل یکدیگر از خطاها لذا است 627/1 مقدار اینکه به توجه با

 .است بالمانع

 تصورات و تکنولوژی کاربرد مزایای رگرسیون بودن دارمعنی بررسی برای واریانس تحلیل آزمون .5 جدول

 تکنولوژی کاربرد

 راتییمنبع تغ یشاخص آمار
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 یزادآ

 نیانگیم

 مجذورات

آزمون 

F 

سطح 

 یمعنادار

 776/32240 1 776/32240 یکاربرد تکنولوژ یایمزا ونیرگرس

 806/910 239 69/217682 ماندهیباق 000/0 398/35

  240 469/249923 جمع کل
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و تصورات  یکاربرد تکنولوژ یایمزا ونیرگرس

 گوش دادن یکاربرد تکنولوژ
822/36731 2 911/18365 

503/20 000/0 
 763/395 238 647/213191 ماندهیباق

  240 469/249923 جمع کل

 کاربرد راتتصو و تکنولوژی کاربرد مزایای متغیرهای بین که دهدمی نشان 5 جدول نتایج

 و یتکنولوژ کاربرد مزایای متغیرهای و دارد وجود رابطه تحصیلی پیشرفت با تکنولوژی

 .دارند را تحصیلی پیشرفت مالک متغیر بینیپیش قدرت تکنولوژی کاربرد تصورات

 (اندشده رگرسیون معادله وارد گامبهگام مدل از استفاده با که متغیرهایی) رگرسیون تحلیل .6 جدول

 تنظیم زیر صورتبه که شده معادله وارد تکنولوژی کاربرد مزایای متغیر اول مدل در

 .است گردیده

11
ˆ xbaY  

 تحصیلی پیشرفت(= 046/71(+ )523/1×)( تکنولوژی کاربرد مزایای)

 
ها منبع شاخص

 راتییتغ

 یکیتفک بیضر

 ونیرگرس

 یخطا

 اریمع

 استاندارد بیضر

 ونیرگرس کیتفک
 Tآزمون 

سطح 

 یمعنادار

 اول مدل

     046/71 مقدار ثابت

کاربرد  یایمزا

 یتکنولوژ
523/1 256/0 359/0 950/5 000/0 

 دوم مدل

    441/73 مقدار ثابت

کاربرد  یایمزا

 یتکنولوژ
615/6 228/2 328/0 891/2 004/0 

تصورات کاربرد 

 یتکنولوژ
133/5 293/2 297/0 239/2 026/0 
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 مزایای تغیرم به مربوط شده استاندارد β مقدار شودمی مشخص ،6 جدول نتایج به توجه با

 کنولوژیت کاربرد مزایای متغیر که دهدمی نشان عدد این. است 359/0 تکنولوژی کاربرد

 تغییرات 359/0 تکنولوژی کاربرد مزایای متغیر و دارد اثر تحصیلی پیشرفت بر مستقیم طوربه

 بینپیش تغیرم در تغییر واحد یک اگر. کندمی بینیپیش را تحصیلی پیشرفت مالک متغیر

 ؛کندمی تغییر 359/0 تحصیلی پیشرفت مالک متغیر شود مشاهده تکنولوژی کاربرد مزایای

. کندمی یداپ افزایش تحصیلی پیشرفت تکنولوژی، کاربرد مزایای متغیر افزایش با که معنا بدین

 سطح در( 950/5) تکنولوژی کاربرد مزایای متغیر به مربوط T مقدار شودمی دیده چنانچه

 .است معنادار 01/0

 معادله وارد تکنولوژی کاربرد تصورات و تکنولوژی کاربرد مزایای متغیرهای دوم مدل در

 .است گردیده تنظیم زیر صورتبه آن معادله و شده

2211
ˆ xbxbaY  

(+ 615/6× )( تکنولوژی کاربرد مزایای)(+133/5× )( تکنولوژی کاربرد تصورات)

 تحصیلی پیشرفت(= 441/73)

 تصورات تغیرم به مربوط شده استاندارد β مقدار شودمی مشخص ،6 جدول نتایج به توجه با

 کنولوژیت کاربرد تصورات متغیر که دهدمی نشان عدد این. است 297/0 تکنولوژی کاربرد

 297/0 ولوژیتکن کاربرد تصورات متغیر و دارد اثر تحصیلی پیشرفت متغیر بر مستقیم طوربه

 متغیر در ییرتغ واحد یک اگر. کندمی بینیپیش را تحصیلی پیشرفت مالک متغیر تغییرات

 ؛کندمی تغییر 297/0 تحصیلی پیشرفت مالک متغیر شود، مشاهده دادن گوش مهارت بینپیش

 پیدا فزایشا تحصیلی پیشرفت متغیر تکنولوژی، کاربرد تصورات متغیر افزایش با که معنا بدین

 در 239/2 وژیتکنول کاربرد تصورات متغیر به مربوط T مقدار شودمی دیده چنانچه. کندمی

 .است معنادار 01/0 سطح
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 فرضیه که شودمی گرفته نتیجه احتمال 99/0 با شده محاسبه رابطه شدن معنادار به توجه با

 میزان بر آموزشیکمک وسایل و آموزشی هایتکنولوژی تجهیزات اینکه بر مبنی پژوهش

 و شودیم تأیید دارد، تأثیر رودسر شهرستان ششم پایه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت ارتقاء

 برای کننده بینیپیش بهترین تکنولوژی کاربرد تصورات و تکنولوژی کاربرد مزایای متغیرهای

 .باشندمی تحصیلی پیشرفت متغیر
 

 گیری نتیجه و بحث

 وسایل و آموزشی هایتکنولوژی تجهیزات نقش تعیین هدف با حاضر مطالعه

 رودسر شهرستان ششم پایه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت ارتقاء میزان در آموزشیکمک

 پیشرفت با آموزشی هایتکنولوژی تجهیزات متغیر بین داد نشان مطالعه این یافته. شد انجام

 ;Rezaee, J.etal.2016) پژوهشی هاییافته با نتیجه، این. دارد وجود مثبت رابطه تحصیلی

)2020; Guraya, S. Y., & Abdalla, M. E. 2019Y.Mohamadi,  و داشته مطابقت 

 باورند این بر آموزان دانش و معلمان که زمانی که کرد تبیین طوراین توانمی. شودمی پشتیبانی

 آموزشی هایفناوری از استفاده طریق از کمتر زمان گرفتن نظر در با یادگیری باالی سطوح که

 این از کارگیریبه وسیلهبه را آموزان دانش تحصیلی پیشرفت توانمی بهتر ،باشدمی اجراقابل

 در انگیزه و عالقه ایجاد بر آموزشیکمک وسایل تأثیر میزان طرفی از. بخشید بهبود هافناوری

 بیشتری انگیزه و شده راغب ابزارها این از استفاده به نسبت هاآن گرددمی باعث آموزان دانش

 سهولت میزان که اندبرده پی که نیز معلمان. باشند داشته خود درسی تکالیف انجام جهت در

 تواندمی اندازه چه تا آموزشیکمک وسایل از استفاده با آموزان دانش به درسی مطالب انتقال

 استفاده به ترغیب را آموزان دانش باشد، داشته نقش آموزان دانش تحصیلی عملکرد بهبود در

 گوناگون هایجنبه از مناسب گیریبهره که تفکر این طرفی از. نمایندمی هافناوری این از

 در تواندمی ،کند پیشگیری زمان رفتن هدر از تواندمی تدریس و آموزش فرایند در تکنولوژی
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 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت موجبات و داشته بسزایی نقش هافناوری این از استفاده توسعه

 .آورد فراهم را

 تحصیلی پیشرفت با آموزشیکمک وسایل متغیر بین داد نشان همچنین مطالعه این هاییافته

 ,Mohamadi, Y.2019; Mikre) پژوهشی هاییافته با نتیجه این. دارد وجود مثبت رابطه

F.2011) فعال هایروش با معلمان آشنایی میزان کهمادامی. شودمی پشتیبانی و داشته مطابقت 

 هایفناوری انواع مورد در الزم اطالعات هاآن و باشد باالیی سطوح در آموزشیکمک

 بهبود در توانمی بهتر باشند داشته را هافناوری از هرکدام استفاده شرایط و نحوه و آموزشی

 کاربرد در معلمان آگاهی میزان زیرا. بود امیدوار آموزان دانش تحصیلی پیشرفت شرایط

. دارد آموزشی خطاهای کاهش و سازیفرهنگ در بسزایی تأثیر آموزشیکمک وسایل

 خطا و مشکل دچار آموزشی هایفناوری از استفاده در آموزان دانش که زمانی جهتبدین

 کارگیریبه به نسبت را هاآن عملکرد بازخورد و نموده راهنمایی را هاآن معلمان شوندمی

 استفاده به نسبت بیشتری آگاهی با آموزان دانش ترتیب بدین. کنندمی گوشزد هاآن به فناوری

 بهبود پیوسته طوربه هاآن تحصیلی پیشرفت جهتازاین و برداشته گام آموزشی هایفناوری از

 میزان و مدارس در آموزشیکمک موجود ابزارهای میزان که زمانی ضمن در. یافت خواهد

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در توانمی بهتر شود بیشتر روز به روز ابزارها این از استفاده

 اجرایی عوامل و مدیران بین باید آموزشی بازخورد سازیبهینه جهت درنهایت. بود امیدوار

 .باشد داشته وجود باالیی تعامل آموزشیکمک وسایل از معلمان استفادة در مدرسه

 کاربرد مزایای» و «تکنولوژی کاربرد تصورات» هایمؤلفه داد نشان مطالعه این هاییافته

 پیشرفت برای کننده بینیپیش بهترین «آموزشی هایتکنولوژی تجهیزات» متغیر از «تکنولوژی

 & ,.Jafarzadeh Ghahi, A.2018; Deb, S) پژوهشی هاییافته با نتیجه، این. هستند تحصیلی

Bhattacharya, P.2018) توضیح به الزم یافته این تبیین در. شودمی پشتیبانی و داشته مطابقت 

 مثبتی طوربه آموزش بر مبتنی فناوری از استفاده مورد در افراد تصورات که زمانی که است

 آموزش هایسیستم طریق از که باشند باور این بر معلمان و آموزان دانش و گیرد انجام
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 را خود ترراحت یافت، دست درسی وریبهره از باالیی سطوح به توانندمی تکنولوژیک

 روی تکنولوژی این از استفاده به رغبت با و نمایندمی درسی هایفناوری از استفاده پذیرای

 اهدافش به تکنولوژی با صرفاً آموزش که باورند این بر افراد فضایی، چنین در. آورندمی

 شرایط بهبود جهت دنیا روز هایفناوری از استفاده حاضر عصر در آموزش راه تنها و رسدمی

 هایشبکه اساس بر ارتباطات که زمانی مثال، طوربه. است آموزش امر در تسهیل و یادگیری

 این وسیلهبه درسی و آموزشی هایداده و گیرد انجام آنالین جلسات سرویس یا اجتماعی

 از استفاده. نمود خواهند پیدا دست درسی منابع به ترسریع آموزان دانش یابند انتقال ابزارها

 امر این که باشدمی تکنولوژیک آموزش از صحیح بینشی داشتن نیازمند ابتدا آموزشی ابزارهای

 .آیدنمی دست به آموزشی هایفناوری از غلط تصورات باوجود

 طالعاتا آموزان دانش گفت توانمی تکنولوژی کاربرد مزایای تأثیر دیگر، سویی از 

 از بعضی ضبط با هاآن. آورندمی دست به جدید هایتکنولوژی از گیریبهره با را پیشرفته

 درسی مفاد تکرارخوانی طوربه و دوباره توانندمی ،ویدئویی نوارهای روی درس هایقسمت

 داشته بسزایی شنق آموزان دانش یادگیری افزایش در تواندمی امر این. ندینما مرور را خود

 که کندمی کمک آموزان دانش به انفورماتیک آموزشی هایسیستم وجود طرفی از .باشد

 از شده هارائ درسی عناوین کمتری زمان صرف با و داده انجام ترتسهیل را یادگیری سطوح

 در فناوری بر مبتنی آموزش کاربرد مزایای اساس این بر. ببینند آموزش را مدرسه طرف

 ژوهشیپ هاییافته با نتایج این. داشت خواهد مثبتی تأثیر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

(Sattari, S., Jafarnejad, A.2011; Wu, S. P., & Rau, M. A.2018) و داشته مطابقت 

 .شودمی پشتیبانی

 و آموزشیکمک رابزا از بهینه استفاده و هازیرساخت ایجاد منظوربه ریزیبرنامه

 سایر در پژوهش این مشابه شودمی پیشنهاد همچنین. شودمی توصیه نیاز مورد هایفناوری

 یکدیگر با پژوهش دو نتایج و گیرد انجام عالی آموزش سیستم همچون آموزشی هایسازمان

 .گردد مقایسه
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