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Abstract  Article Info 

Introduction: One of the contexts that can play an important role in teaching and 

learning is educational simulation. Given the benefits of this technology, the present 

study investigates the impact of chemistry education using educational simulation on 

the spatial ability and problem solving skills of tenth grade female students in Tehran. 

Methods: This is a quasi-experimental study with pretest-posttest design with control 

group. The statistical population of this study consisted of all 10th grade female students 

in district 2 of Tehran city (1310 students) in the academic year 2019. 60 of them (30 

experimental group) and 30 control group were selected by convenience sampling 

method. The research tools included a combination of two tests of the spatial ability of 

Montana and Paul Newton and Helen Bristol and a researcher-made problem solving 

test. 

Results: Findings showed that after controlling for pre-test effects, there was a 

significant difference in spatial ability between the two experimental and control 

groups. Therefore, it can be said that educational simulation was effective on students' 

spatial ability and problem solving skills. In mental rotation, spatial perception and 

spatial visualization, there was a significant difference between the two experimental 

and control groups, so it can be said that educational simulation was also effective in 

improving the components of students' spatial ability. 

Conclusion: The results of the present study showed that the use of simulation in 

chemistry instruction affects the students 'spatial ability and problem solving ability and 

increases the students' ability to solve the problem of chemistry. 
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رایانه  برتوانایی فضایی و  تأثیر آموزش درس شیمی با استفاده از شبیه سازی تعاملی مبتنی بر 

 پایه  دهم شهر تهران    مهارت حل مسئله دانش آموزان دختر
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 ده کی چ

آموزشی می باشد. با توجه به مزایایی که این   سازیآموزش و یادگیری بسیار نقش آفرینی کند، شبیهتواند در امر  یکی از بسترهایی که می  : مقدمه

سازی آموزشی بر توانایی فضایی و مهارت های حل مسئله دانش  وری دارد ، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش درس شیمی با استفاده از شبیهافن
 .پردازدآموزان دخترسال دهم شهرتهران می

آموزان  آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش  کلیه دانش پس   –آزمایشی طرح پیش آزمون  پژوهش کاربردی و با روش نیمه   ها: روش

نفر گروه    30نفر گروه آزمایش( و )   30ها )نفر از آن   60باشند که  می  97-98نفر( در سال تحصیلی  1310شهر تهران)  2دختر  پایه ی دهم  منطقه  
آزمون ترکیبی دو آزمون توانایی فضایی مونته سوتا و  ند. ابزارهای پژوهش شامل گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدکنترل( با روش نمونه 

 باشد. میپائول نیوتن و هلن بریستول  و آزمون حل مسئله محقق ساخته  

ایش و کنترل وجود  داری بین دو گروه آزم آزمون، در متغیر توانایی فضایی تفاوت معنی یافته های پژوهش نشان داد بعد از کنترل اثرات پیش  : هایافته

سازی آموزشی بر توانایی فضایی و مهارت حل مسئله دانش آموزان مؤثر بوده است. در چرخش ذهنی نیز ، ادراک  داشت بنابر این می توان گفت شبیه
های  ی در بهبود مؤلفه سازی آموزشتوان گفت شبیهداری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت پس می فضایی و دیداری سازی فضایی تفاوت معنی

 توانایی فضایی دانش آموزان نیز مؤثر بوده است.

نتایج پژوهش  پیش رو نشان داد استفاده از شبیه سازی در آموزش درس شیمی بر توانایی فضایی و مهارت حل مسئله دانش آموزان    : یریگجه ینت

 شیمی در دانش آموزان می شود. تأثیر دارد و باعث افزایش توانایی فضایی و مهارت حل مسئله درس  

 آموزش و پرورش   ،یسازمان هایارزش  ت،یریمد : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
-درسی مبتنی بر آموزشمقطع متوسطه دوم    در  درس شیمی

است. عملی  و  تئوری  در   های  مفاهیم  عمیق  و  صحیح  درک 
آموزش و یادگیری برای ایجاد مهارت حل مسئله از اهمیت خاصی 
برخوردار است، برای  نیل به این هدف استفاده از موثرین روش، 

فناو و  ابزار  گامرسانه،  می ری   که  است  این  هایی  تحقق   تواند 
 هدف را میسر سازد.  

های حل مسئله نیز از مواردی  است که توجه دست  مهارت
حل مسئله    .اندرکاران تعلیم و تربیت را به خود معطوف کرده  است

  ی هانهیه انسان در زمکهایی را  ر حوزهیل، ساک  یکنیز  به عنوان  
مهارت .  [1]  دهدمی  تحت شعاع قرارها روبرو ست را  مختلف با آن

منظمی است که به فرد کمک  حل مسئله فرآیند تفکر منطقی و 
مشکالت،می با  رویارویی  هنگام  تا  را حلراه کند  متعددی  های 

   .[2] نماید  سپس بهترین راه حل را انتخاب جستجو کند و

است که   )توانایی فضایی(، هوش هوشمندی  هوش فضایی 
های تفکر در تصاویر و همچنین توانایی جذب، تغییر  شامل مهارت

فضایی است. هوش    -های مختلف دنیای بصری  و بازآفرینی جنبه
 شود مربوط می  فضافضایی به توانایی گرفتن دقیق رنگ، جهت و  

ها محدود علی رغم وجود این توانایی در افراد تخیل ما انسان .[3]
نند اتم، بسیار دشوار  است به همین دلیل تصور ترکیب ذراتی ما

نیاز به تصویر سازی  است.   بسیاری از حل مسائل درس شیمی، 
ذهنی، چرخش ذهنی و ادراک ذهنی )در مجموع توانایی فضایی 

توان، به مباحث ساختارهای اتم  ها میی آنباال( دارند که از جمله
ترکیب مواد که یک مفهوم   ی کوانتومی، ساختار لوئیس وو پدیده

علی رغم سخت بودن    ، اشاره کرد.حیاتی در یادگیری شیمی است 
دهد توانایی فضایی   ها نشان میموارد انتزاعی و تصویری ، بررسی

 کارکردهای ی آموزش یا کارآموزی بهبود داد.توان به وسیلهرا می

 یرشته ، در ژهبه وی مختلف هایرشته در فضایی سازیدیداری
های آموزشی و یادگیری  محیط  .[4]  است رسیده به اثبات شیمی

موقعیت حقیقت  در  طریق  غنی،  از  که  هستند  آموزشی  های 
های امکانات و رسانه  تجهیزات نرم افزار/ سخت افزار دیجیتالی و  

یاددهی فرایند  می-تعاملی،  تسهیل  را  .   [5]کنند  یادگیری 
فناوریشبیه  جمله  از  آموزشی  می سازی  که  است  تواند  هایی 

مزایایی برای معلمان داشته باشد و میزان یادگیری را در دانش  
به را  یادگیری  نتایج  همچنین  دهد  افزایش  در  آموزان  خصوص 

 . [6]سطوح ابتدایی و دبیرستان تقویت کند 

دهند تا سازی آموزشی به یادگیرندگان این امکان را می شبیه 
ردازند و با توجه به  یادگیری بپبر اساس سرعت شناختی خود به  

در که  دارد،شبیه تعامالتی  وجود  فردی  تفاوت  سازی  های 
می قرار  توجه  مورد  آن یادگیرندگان  و  یادگیری  گیرد  برای  را  ها 

 .  [7]نند کیتر نسبت به موضوع برانگیخته معمیق
گستردهشبیه طیف  در  کامپیوتری  زمینهسازی  از  از ای  ها، 

ادگیری متمایز )یادگیری سفارشی برای دانش  جمله در حمایت از ی

، یادگیری مشارکتی )یادگیری در   های مختلف(آموزان با  توانایی
  گیرد های مبتنی بر مهارت مورد استفاده قرار میها( و آموزشگروه
یک  .  [8] بودن  بر  زمان  دلیل  به  را  درسی  موضوعات  از  خیلی 

توان در یک  ینی نمیل روئیت بودن و موارد این چنبفرآیند، غیرقا
های سازیفضای واقعی و طبیعی آموزش داد. در این شرایط شبیه

.  [9]خواهند بود    مؤثر  اند    طراحی، تهیه و تولید شده  که    آموزشی
های متفاوتی ازجمله در زمینه تمرین ذهنی و سازی در زمینهشبیه

انگیزش و  خودتنظیمی و مقابله،   یادگیری و تصویرسازی،عملکرد  
دارد   عمل شبیه [10]کاربرد  می.  باعث  یاد سازی  که  شود 

های حل امر یادگیری خود مشارکت نمایند و  مهارت گیرندگان در
های ذهنی آنان را مسئله، تفکر انتقادی، اعتماد به نفس و مهارت

 .   [11]تقویت کند
Mehtari Arani  ( پژوهشی با عنوان تأثیر  1397و همکاران )

ی آموزشی مبتنی بر رایانه بر بهزیستی ذهنی و یادگیری سازشبیه 
سازی العمر در دانش آموزان انجام دادند. نتایج نشان داد شبیه مادام

العمر  آموزشی مبتنی بر رایانه بر بهزیستی ذهنی و یادگیری مادام
مؤلفه همچنین  باعث  و  و  دارد  تأثیر  آموزان  دانش  در  آن  های 

ی و  بهزیستی ذهنی  مادامافزایش  آموزان ادگیری  دانش  العمر در 

 .   [12]شودمی
  Malekian & MalekMohammadi یی مطالعهنتیجه

سازی به عنوان یک روش  ( نیز نشان داد که کاربرد شبیه 1395)
امری ضروری  پرستاری  آموزشی رشته  برنامه  تدریس موفق در 

های است. کاربرد این روش منجر به یادگیری، درک بهتر نقش
های بالینی  ایجاد عالقه و افزایش انگیزه و بهبود مهارت ای،حرفه

 .  [13]شوددر اکثریت دانشجویان پرستاری می

Nazary  (1389 پژوهشی را با هدف بررسی تاثیر تاکتیک )
ی  تصویر سازی ذهنی بر یادگیری درس شیمی و بررسی رابطه

دهد  می  ها نشانیافته توانایی فضایی صورت داد. این تاکتیک بر
را بهبود  تاکتیک تصویر ذهنی یادگیری درس شیمی  از  استفاده 
تاکتیک تصویر سازی ذهنی و  از  استفاده  بخشیده است و میان 

 .  [14]ی مستقیم و معناداری وجود داردتوانایی فضایی رابطه
McHaney, Reiter, Reychav  (2018  ) پژوهشی با عنوان

یادگیری  وری شبیهغوطه در محیط  بر  سازی  مبتنی  الکترونیکی 
شبیهسازنده پژوهش  این  طبق  دادند.  انجام  میسازیگرایی  ها 

ابزارهایت در   وانند  و  باشند  الکترونیکی  یادگیری  برای  جذابی 
هنگام طراحی دروس باید به عنوان یک جز در نظر گرفته شوند.  

سازی و استقرار محیط آنالین را ساده ابزارهای جدید، توسعه شبیه 
کند. نتایج ارزیابی اطالعات و نتایج حاصل از نظر سنجی  میر  ت

دانش عملکرد  و  رضایت  از  باالیی  می سطح  نشان  را  آموزان 
 .  [15]هدد

 Moser  ( 2017و همکاران  )  پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش
فراشناختی و افزایش موفقیت یادگیری در یادگیری فیزیک مبتنی  
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آموزش فراشناختی تأثیر    دادج نشان  سازی انجام دادند. نتایبر شبیه 
 .  [16]داری بر عملکرد در پس آزمون داردمعنی

Costin  ( همکاران  از  2018و  استفاده  عنوان  با  پژوهشی   )
مهارتشبیه  توسعه  برای  ذهنی:  سازی  فرایند  و  کارآفرینی  های 

سازی سناریوهای  مطالعه موردی اکتشافی انجام دادند. این شبیه 
ت  را  واقعی  می محیط  یادگیری کرار  محیط  یک  نتیجه  در  کند، 

می  فراهم  را  می نوآورانه  نشان  نتایج  یادگیری کند.  ادغام  دهد 
شبیه  بر  تسهیل  مبتنی  در  درسی  برنامه  در    ی هامهارتسازی 

 . [17]کارآفرینی و فرایند ذهنی نقش مهمی دارد 
 Williams  ( همکاران  با2017و  پژوهشی  عنوان    ( 
سالشبیه  پیامد  و  داد  سازی  نشان  نتایج  دادند.  انجام  روانی  مت 

شود  سازی در آموزش بیشتر استفاده میهای شبیهبرخی از روش 
 . [18]اند و برای کمک به آموزش سالمت روانی مؤثر بوده 

سازی  ( به  بررسی سهم شبیه2014)  Sarabando مطالعه ی  
کامپیوتر ی در  یادگیری دانش آموزان از مفاهیم فیزیک )وزن و 

آموزانی که صرفا دهد دانشجرم(  پرداخته است. نتایج نشان می
کامپیوتریشبیه از فعالیت    سازی  از  توام  استفاده  با  های یا 

اند، پیشرفت بهتری نسبت سازی استفاده کرده»دستکاری« و شبیه
ا با استفاده از دستکاری آموزش دیده بودند از  فبه گروهی که صر
دهد در زمینه آموزشی ها نشان میهش. پژو[19]  خود نشان دادند

های آموزشی  بسیار سازیو یادگیری و بهبود مهارت ذهنی شبیه
-اند؛ بنابراین مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر روشمثمر ثمر بوده

موثر عوامل  تدریس،  نوین  یاددهی   های  فرایند  یادگیری، -بر 
بهره میزان  ارتیاطات،  عصر  در  فراگیران  متغیر  گیری نیازهای 

فناوری  از  معلمان  و  آنمربیان  تلفیق  و  نوین  برنامه  های  در  ها 
می بهبود  را  بردرسی  همچنین  و  بخشند،  مسئله  حل  مهارت 

تاثیر گذار این پژوهش سعی  ت اس توانایی فضایی یادگیرندگان   .
سازی را  بر  آموزش درس شیمی با استفاده از شبیه دارد تا تأثیر

بررسی  توانایی فضایی و مهارت حل   دانش آموزان مورد  مسئله 
 قرار دهد.

 های پژوهش عبارتند از:فرضیه
شبیه  - از  آموزشی  استفاده  برسازی  مبتنی  بر   تعاملی  رایانه 

توانایی فضایی و مهارت حل مسئله درس شیمی دانش آموزان دختر  
  سال دهم تاثیر دارد. 

سازی آموزشی  تعاملی مبتنی بر رایانه بر توانایی استفاده از شبیه  -
 فضایی دانش آموزان دختر سال دهم تأثیر معناداری دارد. 

نه بر مهارت  سازی آموزشی تعاملی مبتنی بر رایااستفاده از شبیه -
سال دهم تأثیر معناداری   آموزان  دخترحل مسئله درس شیمی  دانش

 دارد. 

 ها روش 

صورت نیمه آزمایشی است که در آن از طرح پیش  پژوهش به  
شد.  -آزمون استفاده  کنترل  گروه  با  آزمون  آماری پس  جامعه 

  2ی دهم منطقه  آموزان دختر پایهی  دانش پژوهش حاضر کلیه

  60باشند که  می   97-98نفر( در سال تحصیلی  1310شهر تهران)  
فر گروه کنترل( با روش  ن  30نفر گروه آزمایش( و )  30ها )آن نفر از  
گیری در دسترس انتخاب شدند. بعد از تعیین حجم نمونه،  نمونه 
صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه    های آماری  بهنمونه 

اجرای آموزش پیش آزمونی برای دو گروه    قرار گرفتند . قبل از
بعد از اجرای پیش آزمون  برای گروه    آزمایش و کنترل اجرا شد. 

صورت    به مدت یک ساعت و نیم  به  درس  ل، شش جلسه  کنتر
معمول برگزار شد و منبع تدریس صرفا کتاب شیمی سال دهم 

سازی تعاملی مبتنی بر  در گروه آزمایش برای آموزش از شبیه بود.  
استفاده شد و  از دانشگاه کلرایدوی آمریکا    PhETرایانه سایت  

استفاده از این  طی شش جلسه مباحث کتاب شیمی سال دهم با  
متعاقبا در منزل سازیشبیه  و  آزمایشگاه  ها در کالس درس، در 

معلم و پژوهشگر در راستای دنبال   مورد پیگیری قرار گرفتند و
ها ی آنکردن دانش آموزان تدابیری را به کار گرفتند که از جمله

شده، های مطرحسازی و با ویژگیاستفاده از این شبیه     به  توانمی
صورت مستقل و کار در آزمایشگاه بر روی مفاهیم مربوط  و  به د

به درس شیمی )موالریته، ساختار لوئیس، اسیدها و بازها( اشاره 

تسهیل و  راهنما  نقش  این پژوهش،    .کننده داشتکرد. معلم در 
و   اجرا شد  آزمون  گروه پس  دو  در  آموزش  جلسه  از شش  پس 

گردآوری  داده آزمایش،  اجرای  از  حاصل  شدند. های  تحلیل    و 
آزمون ترکیبی دو آزمون توانایی فضایی ابزارهای پژوهش شامل  

مونته سوتا و پائول نیوتن و هلن بریستول تهیه شده توسط نظری  
 . [14] باشدمی و آزمون حل مسئله محقق ساخته 

 الف (آزمون توانایی فضایی  

جهت سنجش توانایی فضایی دانش   تحقیق این در که ابزاری
ی شکل اصالح شده آموزان مورد استفاده قرارگرفته است بر پایه

-می   BBو  AA(  که شامل دو فرم  1930آزمون مینه سوتا )    ی
ی دکتر حمزه گنجی که  اشد. از آنجایی که فرم تجدید نظر شدهب

های مربوط به هر خرده آزمون را  در ایران ترجمه شده است سوال
است. نکرده  نظری مشخص  حشمت  اساتید    آقای  همکاری  با 

راهنما و مشاور فرم اصلی آزمونی که توسط پاول نیوتن و هلن 
را     AAسوال از آزمون فرم    45بریستول  تهیه شده است ) دارای  

که با سوال های آزمون پائول نیوتن و هلن بریستول مشابه بوده 
سوالی،    45برای  این آزمون    . است(  را  انتخاب و اجرا کرده است  

و  برای   نادرست  پاسخ های  برای  و  نمره  درست یک  پاسخ  هر 
 .  شودی صفر در نظر گرفته میبدون پاسخ نمره

آزمون توانایی فضایی بر گردان، دارای روایی صوری است که 
ی  نامهتوسط اساتید راهنما، مشاور و متخصصین موضوع در پایان

توانایی فضایی پایایی آزمون   گرفته است. نظری، مورد تائید قرار
/. بوده است. 57/.تا  27های گوناگون بین  مینه سوتا در پژوهش

پایایی آزمون ترکیبی دو آزمون توانایی فضایی   ادامه ضریب  در 
مونته سوتا و پائول نیوتن و هلن بریستول تهیه شده توسط نظری  

نیز   در پژوهش حاضر/. آلفای کرونباخ  بوده است.  58(  1389)  
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طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شدکه پایایی   پایایی آن  از
 بدست آمد. 61/0آن 

 
 ب( آزمون مهارت حل مسئله  

های ، برای مهارتآزمون حل مسئله از نوع محقق ساخته بود
 محتوای اساس بر آزمونی درس شیمی، با ارتباط حل مسئله در

 30  .ساخته شد  شیمی سال دهم، گروه موردنظر کتاب آموزشی
معلمان در دسترس با توجه به محتوا استخراج شد.    سوال توسط 

ی باال از جمله آموزگاران  آموزگار با تجربه  5سپس این سواالت  به  
سوال به    30  گروه آزمایش و کنترل داده شد. در نهایت از مجموع

آزمون   14 برای  شیمی  مهارت سوال  درس  مسئله  حل  های 
های آموزشی در  سازیبا توجه به اینکه شبیهاختصاص داده شد.  
راستای دو متغیر توانایی فضایی و مهارت حل   نظر گرفته شده در

آزمون  نیز بر این مبنا طراحی شد. روایی محتوایی آن    مسئله بود،
  دبیر همکار در اجرای پژوهش، همچنین  نفر دبیر شیمی و   5از نظر  

مورد تایید قرار گرفت و پایایی   اساتید محترم راهنما و مشاور  توسط 
ریچاردسون بررسی شد و پایایی آن   - آن با استفاده از آزمون کودر

 /. به دست آمد.  87
سواالت   فرم  این  شرط   2معادل  با  همتایی  برای  ای  گانه 

 حیطه گانهشش ها از جمله مطابق با طبقاتداشتن تمام خصیصه

 سواالت با غیره و سواالت تعداد تمیز، و دشواری سطح شناختی،

  .سازی شدمعادل و یکسان نظر مورد
 آزمون، پس و آزمون پیش عنوان به  )ب  و الف( فرم دو این

 محتوایی  روایی برای . های حل مسئله بودسنجش مهارت ابزار

 از نفر  5  راختیاردها  آزمون این  )ب و الف (همتایی فرم دو

آموزشی  اهداف  با  انطباق  برای  نمونه  و  تجربه  با  و    آموزگاران 
گرفت.   قرار  پژوهش  مورد  موضوع  )محتوای  پایایی 1جدول   )

کودر  و  کرونباخ  آلفای  ضریب  طریق  از  پژوهش  متغیرهای 
 دهد. ریچاسون  را نشان می

 های توانایی فضایی خرده مؤلفه . 1-3جدول 

 سواالت مربوط به هر مولفه  هامولفه

 2- 4-7-11-12- 16-19-23-24-29-31-34-35-38-43 چرخش ذهنی  

 3- 8-9-13-15- 17-20-22-26-28-33-37-39-42-45 ادراک فضایی 

 1-5-6- 10- 14-18- 21- 25- 27- 30- 32- 36- 40- 410-44 دیدار سازی فضایی

 

 
 ( )مبحث ساختار لوئیس  phETسازی محیط شبیه .1-3شکل

 

 هایافته
قبل از آزمون فرضیۀ پژوهشی با استفاده از تحلیل کوواریانس 
چند متغیری، مفروضۀ نرمال بودن با استفاده از آزمون کالمگروف  

هر   برای  آزمون  این  و  بررسی شد  دو    2اسمیرنف  هر  در  متغیر 
  05/0تر از  داری بزرگگیری در دو گروه با سطح معنیمرحلۀ اندازه 

لوین   fها با استفاده از آزمون  ریانس تأیید شد. مفروضۀ همگنی وا
همگنی   مفروضۀ  که  داد  نشان  آزمون  این  نتایج  و  شد  بررسی 

به واریانس و مهارت حل مسئله  توانایی فضایی  ها در دو متغیر 
از  داری بزرگاست که با سطح معنی  434/0و  298/0ترتیب   تر 

ماتریسهمفروض  .   شد  تأیید  05/0 برابری  واریانس ی  های 

انس نیز با استفاده از آزمون ام باکس بررسی شد ماتریس  کوواری
 P>    387/0 ,  05/0ها در دو گروه با هم برابر هستند )کواریانس

=F.)   از آزمون واریانس استفاده  نیز با  مفروضۀ شیب رگرسیون 
با سطح معنی برای هر دو متغیر  و  بزرگبررسی شد  از  داری  تر 

 تأیید شد.  05/0
 رسی فرضیه اصلی پژوهش نتایج آزمون در بر

سازی برای  استفاده از شبیه  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد
آموزان  آموزش درس شیمی بر توانایی فضایی و حل مسئله دانش

(، و در نتیجه   F=    31/19و    P  >00/0)  تاثیر معناداری داشته است.
به یک فرض صفر رد می ویلکز   شود. هر چه مقدار  المبدای 
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دار نیستند. مقدار  اتا نیز  هر  ها معنیتر باشد یعنی تفاوتنزدیک
 باشد نشان دهندة اندازه اثر زیاد است.  14/0چه بزرگتر از 

منظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در هر یک   به
ده قرار گرفت که  از متغیرها، آزمون اثرات بین آزمودنی مورداستفا

 شده است.  ارائه 4-8نتایج حاصل در جدول 
تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته به تنهایی، نشان داد که  

در    سازی قرار گرفتند،آموزانی که تحت تاثیر آموزش شبیهدانش
( فضائی  مسئلهF=    981/21و    P  >00/0توانایی  حل  در   ،) 

(00/0< P  321/7و  =F  در سطح ،)وه کنترل تفاوت با گر 01/0
دار آماری نشان دادند.  بنابراین فرضیه اصلی  پژوهش مورد معنی

بودن   باالتر  به  توجه  با  شد.  رد  فرض صفر  و  گرفت  قرار  تایید 
( 3آزمون و جدول )میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس

سازی در آموزش درس  شود که استفاده از شبیهچنین نتیجه می 
آموزان دختر  فضایی و مهارت حل مسئله دانش  شیمی بر توانایی

 سال دهم اثرگذار است. 

 میانگین و انحراف استاندار متغیرهای پژوهش  در دو گروه آزمایش و کنترل  .1جدول 

 متغیر پژوهش
 گروه کنترل گروه آزمایش 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 ذهنی چرخش 
 2/4 73/16 3/3 60/15 پیش آزمون 

 8/5 53/16 5/4 26/17 پس آزمون 

 ادراک فضایی 
 3/3 66/15 5/2 86/16 پیش آزمون 

 4/3 13/15 6/4 26/18 پس آزمون 

 دیدارسازی فضایی
 06/2 46/17 3/2 4/15 پیش آزمون 

 1/3 18 7/2 18 پس آزمون 

 حل مساله
 8/1 20/22 09/2 46/21 پیش آزمون 

 2/2 13/24 8/3 06/25 پس آزمون 

 نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای متغیرهای توانایی فضائی و حل مسئله  .2 جدول

متغیر 

 پژوهش

المبدای   اثر پیالیی

 ویلکز

بزرگترین   اثر هوتلینگ

 ریشه روی 

F Sig توان آزمون مجذور اتا 

 99/0 912/0 001/0 31/19 314/6 314/6 209/0 912/0 اثر گروه 

 نتایج تحلیل کواریانس  تاثیر استفاده از شبیه سازی بر توانایی فضایی ومهارت حل مسئله   .3 جدول

 اندازه اثر  مجذور اتا F Sig میانگین مجذورات  Df مجموع مجذورات متغیر وابسته

 901/0 539/0 001/0 981/21 517/215 1 517/215 توانایی فضائی 

 883/0 262/0 001/0 321/7 11/10 1 11/10 حل مسئله 

 فرضیه اول فرعی 

شبیه  از  بر  استفاده  رایانه  بر  مبتنی  تعاملی  آموزشی  سازی 
  تهران تأثیر معناداری دارد.   توانایی فضایی دانش آموزان دختر شهر

استفاده  متغیره  چند  کوواریانس  تحلیل  از  اثربخشی  تعیین  برای 

 .شد
سازی برای  استفاده از شبیه  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد

آموزان تاثیر معناداری آموزش درس شیمی بر توانایی فضایی دانش
( در نتیجه  فرض صفر رد  F=   11/17و  P >01/0) داشته است.

 شود. می
آزمون های   از خرده  اثرپذیری هر یک  میزان  بررسی  برای 

تحلیل کواریاس یک راهه استفاده متغیرتوانایی فضایی  از آزمون 
ها  شد که نتایج آن در ادامه بعد از بررسی فرض همگنی واریانس

 ارائه شده است.  
تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته به تنهایی، نشان داد که  

آموزش شبیه دانش تاثیر  قرار گرفتند در  آموزانی که تحت  سازی 
( ذهنی  ف  P   98/17    = F=  00/0چرخش  ادراک  ضایی   (، 

(00/0   =P 11/17    = F  ( و دیداری سازی فضایی )00/0   =  

P733/23  = F  دار  با گروه کنترل تفاوت معنی 01/0(  در سطح
های فرعی پژوهش مورد تایید قرار  آماری دارند.  بنابراین فرض
 گرفتند و فرض صفر رد شد. 

توانایی   6جدول   متغیر  شده  تعدیل  نمرات  میانگین  مقدار 
(  و در  41/18( و آزمایش )73/17)  ا در دو گروه کنترلفضایی ر
( 76/16)  های این متغیر در چرخش ذهنی گروه کنترلمؤلفهخرده  

  ( و آزمایش32/16( در ادراک فضایی کنترل )  01/18و آزمایش )
  در آزمایش  ( و46/17( و در دیدارسازی فضایی در کنترل )67/17)
 دهد. ( نشان می16/18)

ستتازی آموزشتتی استتتفاده از شتتبیه فرعییی دوم: فرضیییه 
تعاملی مبتنی بر رایانته  بتر مهتارت حتل مستئله درس شتیمی 

ستال دهتم شتهر تهتران تتأثیر معنتاداری  دانش آمتوزان دختتر
ستتازی در دارد. بتترای بررستتی اثربخشتتی استتتفاده از شتتبیه

مهتتارت  حتتل مستتئله  از تحلیتتل  آمتتوزش درس شتتیمی بتتر
کتته در ابتتتدا پتتیش  فاده شتتدکوواریتتانس تتتک متغیتتره  استتت
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پتیش فترض مهتم  های آن متورد بررستی قترار گرفتت.فرض
باشتد، بتا هتای رگرستیون متیتحلیل کواریانس همگنی شتیب

هتتای توجتته بتته ستتطح معنتتاداری فرضتتیه همگنتتی شتتیب
رگرستتیون تاییتتد شتتد. نتتتایج آزمتتون لتتون نیتتز  نشتتان داد کتته 

تغیتتر هتتای دو گتتروه در دو متفتتاوت معنتتاداری بتتین واریتتانس
 0/ 434وابستۀ پتژوهش وجتود نتدارد. ستطح معنتاداری برابتر 

تتتوان از آزمتتون کوواریتتانس بتترای تحلیتتل بتتود بنتتابر ایتتن متتی
 ها استفاده کرد.داده

شیب  فرض  پیش همگنی  کواریانس  تحلیل  های  مهم 

می  همگنی رگرسیون  فرضیه  معناداری  سطح  به  توجه  با  باشد، 
 شود. های رگرسیون تایید میشیب
که  نتا داد  نشان  مسئله   حل  مهارت  کوواریانس  تحلیل  یج 

سازی قرار گرفتند در دانش آموزانی که تحت تاثیر آموزش شبیه
با گروه کنترل    P  55/4    = F  =00/0مهارت حل مسئله )     )

تفاوت معنی دار آماری دارند بنابراین فرضیه پژوهش تایید و فرض 
 شود.  صفر رد می
مقدار میانگین نمرات تعدیل شده متغیر حل مسئله    8جدول  

 دهد. ( نشان می38/28( و آزمایش )81/24) را در دو گروه کنترل

 س تاثیر استفاده از شبیه سازی بر توانایی فضایی  تحلیل کواریان .4 جدول
 توان آزمون مجذور اتا F Sig بزرگترین ریشه روی اثر هوتلینگ المبدای ویلکز اثر پیالیی متغیر پژوهش

 99/0 818/0 001/0 11/17 504/4 504/4 182/0 818/0 اثر گروه 

 نتایج تحلیل کواریانس  تاثیر استفاده از شبیه سازی بر خرده آزمون های توانایی فضایی  .5 جدول

 اندازه اثر  مجذور اتا F Sig میانگین مجذورات  Df مجموع مجذورات متغیر وابسته

 871/0 439/0 001/0 981/17 587/90 1 587/90 چرخش ذهنی 

 830/0 569/0 001/0 397/30 358/121 1 358/121 ادراک فضایی 

 861/0 508/0 001/0 773/23 813/63 1 813/63 دیدارسازی فضایی

 میانگین نمرات تعدیل شده متغیر  پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل  .6 جدول

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر پژوهش
 برای میانگین %95فاصله اطمینان 

 حد باال  حدپایین

 چرخش ذهنی 
 3/19 01/15 985/0 76/16 کنترل 

 56/19 81/16 09/1 01/18 آزمایش

 ادراک فضایی 
 54/20 54/14 31/1 32/16 کنترل 

 67/17 31/15 87/1 67/17 آزمایش

 دیدارسازی فضایی
 04/21 63/16 78/1 46/17 کنترل 

 65/18 16/15 21/2 16/18 آزمایش

 توانایی فضایی 
 78/19 82/16 63/1 73/17 کنترل 

 54/20 34/17 2/2 41/18 آزمایش

 تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش شبیه سازی بر حل مسئله    .7 جدول

 اندازه اثر  F Sig Eta میانگین مجذورات  Df مجموع مجذورات متغیر

 879/0 784/0 001/0 99/48 10/1801 2 21/3602 اصالح شده

  417/0 001/0 29/19 42/709 1 42/709 باقیمانده

  144/0 042/0 55/4 51/167 1 51/167 مسئه حل 

  759/0 001/0 86/84 63/3119 1 63/3119 گروه 

     75/36 27 48/992 خطا

       45887 کل

 میانگین نمرات تعدیل شده متغیر  پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل  .8 جدول

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر پژوهش
 برای میانگین %95فاصله اطمینان 

 حد باال  حدپایین

 حل مسئله
 36/28 25/21 73/1 81/24 کنترل

 94/32 83/25 73/1 38/28 آزمایش

 بحث 
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از شبیه   تأثیر بررسی    هدف پژوهش حاضر سازی در  استفاده 
آموزش درس شیمی بر توانایی فضایی و مهارت حل مسئله دانش  

 باشد. آموزان می
فرضیهنتیجه   در  متغیره  چند  کواریانس  اصلی تحلیل  ی 

استفاده از شبیه   آزمونبعد از کنترل اثرات پیش  پژوهش نشان داد
ازی برای آموزش درس شیمی بر توانایی فضایی و مهارت حل س

است.  داشته  معناداری  تاثیر  آموزان  دانش  و    P  >00/0) مسئله 
31/19  =Fنتایج پژوهش   شودمی (، و در نتیجه  فرض صفر رد

با و    Costin،   [20]و همکاران  Atesokهای   پژوهش حاضر 
همکاران  McHaney،   [17]همکاران و    Moser،   [15]و 
  Krobthong .،   [21]و همکاران  D'Angelo  ، [16]همکاران

[22]  ،Sarabando, Cravino., & Soares  [19]،  Girija 

[23]   ،Smetana  [24]همکاران    و  ،Koh    همکاران   [25]و 
Liu. Cheng., & Huang,  [26] ،  Kuma., & Sherwood  

[27]  ،Udo & Etiubon ، Mehtari Arani  [28]    و همکاران
[12]،  Sadeghi &Pazarargadi,  ]31[،Alizadeh  [4] ،  

Malekian Malek& Mohammadi  [13]  ،Lakdashti, 

Yousefi., &, Khatiri   [30] همسو بود  . 

درک مدل  این که    وجود  توان گفت بافرضیه میدر تبیین این  
های آلی برای بسیاری از  دانش و درک ساختار مکانی از مولکول

است  آ بوده  سختی  منبع  شیمی  دانشجویان  و  اما   .[31]موزان 
شبیه غنیفناوری  برای  را  بستری  یادگیری  سازی  محیط  سازی 

های بازنماییفردی و گروهی فراهم کرده است تا با تعامل بیشتر و  
پژوهش آنسوک    .هیل یادگیری کمک شایانی نمایدچندگانه به تس

سنجی و مقرون  دهد برای اطمینان از امکان و همکاران نشان می
سازهای معتبر باید مورد ارزیابی دقیق قرار  به صرفه بودن، شبیه
باید اهداف روشنی  های مبتنی بر شبیهگیرند و کلیه دوره سازی 

ت باشند  درداشته  برای    ا  معیارها(  )با  نتیجه  اقدامات  راستا  این 
  .همراستا باشد  شود هایی که توسط کارآموزان تمرین میمهارت

ای از موضوعات، از  ها باید طیف گستردهعالوه بر این، این دوره
گیری کارآموزان و های حل مسئله و تصمیمجمله ارزیابی توانایی

 .  [22]اصالح عملکرد ضعیف را مورد توجه قرار دهند 
سازی آموزشی  تعاملی مبتنی  استفاده از شبیه   -فرضیه اول  

تأثیر  دهم  سال  دختر  آموزان  دانش  فضایی  توانایی  بر  رایانه  بر 
 معناداری دارد. 

پژوهش اول  فرضیه  پژوهشنتایج  نتایج  با  و    Abeهای   ، 

  aes, Arantes & IrizarryP  [33]  . Ruiz،  [32]همکاران  

همکاران   همکاران    Bertrand  [34]و   ,Alshaer  [35]و 

Regenbrecht, H., & Hare,   [36]  ،Lamb,  [37]   همسو

 بود.
های شناختی  ای از مهارتبه عنوان مجموعهتوانایی فضایی  

با محیط خود میتعریف می تعامل  به  قادر  را  فرد  کند، شود که 
ها سال است که مورد مطالعه قرار گرفته است  توانایی فضایی ده

، درک ماهیت ساخت و توان گفتدر تبیین این فرضیه می.  [38]
های ریاضی و علوم، که  ساز برای افزایش میزان موفقیت در دوره

در   فنی  مشاغل  در  موفقیت  برای  ویژه  به  مباحث  مهمترین  از 
نوط به توانایی فضایی است  و م محیط کار رقابتی امروزی هستند

 فضایی اطالعات تا دارد نیاز یادگیرنده که  هنگامی  ضروری است . 

 یک بازنمایی و درآورد   به رمز را حسی حافظه از آمده به دست

 برای را فضایی تغییر یک تا دارد نگه فعال حافظه در را درونی

سازی می دهد شبیه انجام بلند مدت یحافظه در اطالعات ادغام
مطالعه  ت نتایج  باشد.  کارگشا  )  Abeواند  همکاران  با  2018و   )

  جراحی   هایمهارت  یادگیری  توانایی فضایی بصری در  عنوان تأثیر
دهد، از دو گروهی که  با شیوهسازی نشان میاستفاده از شبیه   با
آزمایشگاهی متداول )خشک و رسمی ( و گروهی که با شبیه    ی

های اصلی گروه دوم در تمرینات مهارتسازی آموزش دیده بودند  
بخیه زدن که نیاز به توانایی فضایی دارد عملکرد بهتری داشتند 

الوی[32]  اثربخشی به خود پژوهش در  [39]همکاران   و . 

کنند؛ نتیجه می اشاره فضایی توانایی در رایانه  مبتنی بر  آموزش
 در کنندهشرکت آموزان شدان این پژوهش حاکی از آن است که 

 نمرات تنها نه فضایی توانایی زمینه در ایرایانه  مداخله برنامه

 گذشت از  بعد بلکه اند،آورده دست به مربوط در دروس باالیی

دانش نسبت بهتری عملکرد ترطوالنی  زمان مدت  آموزانیبه 

کانداشته دیگر  عبارتبه   اند. نگرفته قرار ایرایانه مداخله در هد 
افزایش یادگیری و یادسپاری افزارهای شبیه نرم ساز آموزشی در 

( نیز  2016)  Lamb.    [29]انددانشجویان نقش مطلوبی داشته 
سازی  ی شبیهاهای یادگیری رایانهتأثیر بازی  ی  مطالعه  و مقایسهبه  

سازی  شبیههای آموزشی  در قالب بازی  551ای به تعداد  شده بر نمونه
های آنالین دو بعدی و دستورالعمل  بعدی، آزمایشگاهجدی سه  ی  شده

ان دانشجوی  علمی    سنتی مبتنی بر سخنرانی در زمینه یادگیری مطالب
-سازی شده-شبیه  هایبازی  سه روش نشان داد    نتایج مقایسهپرداخت.  

فزایش  ادر یادگیری را  دانشجویان  سه بعدی جدی، میزان موفقیت  ی  
 [37]کند از مفاهیم علمی کمک می نادرک دانش آموز و به  ، ددهمی

با   پژوهشی ( در1396)   Zangeneh, &, Saedi همچنین  .
 درس فضایی  مفاهیم  سه بعدی آموزشی شبیه سازی تأثیر عنوان

 به متوسطه سوم سال آموزان شدان یادداری-یادگیری هندسه بر

رسیدند این بعدی سازیشبیه از  گیریبهره که نتایج    در سه 

 داریمعنی به طور سوم سال آموزان شدانیادداری   و یادگیری

 . [40]سنتی مؤثرتراست   روش به نسبت
می  پژوهش  پیشینه  به  توجه  شبیه  با  از  استفاده  گفت  توان 

سازی ها ی آموزشی امکان تقویت توانایی فضایی را برای درک  
پدیده های  علم    مخصوصا  های علوم مختلف  بسیاری از پدیده

 شیمی فراهم  می نماید . 

از شبیه  استفاده  تعاملی مبتنی    سازی آموزشیفرضیه دوم: 

مسئله   حل  مهارت  بر  شیمی  درس  آموزش  در  رایانه  بر 

 آموزان دختر سال دهم تاثیرگذار است.دانش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             8 / 11

https://edcbmj.ir/article-1-2396-fa.html


 

36 Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 14, No.2 

توان با ضریب  با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش می 
مهارت حل مسئله سازی در بهبود  درصد گفت شبیه   95اطمینان  

اندازه   دانش آموزان دختر پایه ی دهم  مؤثر بوده است. با توجه به
درصد از واریانس متغیر مهارت حل مسئله را   87سازی  اثر شبیه

 کرد. بینی میپیش

پژوهش   پژوهشنتایج فرضیه دوم  نتایج   .Liu هایبا 

Cheng., & Huang  [26]،  Sadeghi &Pazarargadi,., 

[29]،  Saunders, Spooner., & Ley Davis  

[41]،Lu., & Lin,   [42]  ،Lee هم سو    [43] و همکاران

 بود.

توان گفت حل مسئله اساس بسیاری در تبین این فرضیه می 
از فرایندهای یادگیری دانشمندان است  به همین دلیل به عنوان  

. از طرفی  [44]یک هدف اساسی آموزش در نظر گرفته می شود  
سازی و دیجیتالی سازی  مشارکت و تعامل در جامعه امروز و جهانی

کند که  ای روبرو میبطور فزاینده پیچیده  محیط د را با  مداوم،  افرا
و   شغلی   زندگی شخصی،   در  بیشماری  مشکالت  به حل  نیاز 

دارد    مسائل شامل عمدتا افراد موجود مشکالت.  [45]درسی 
 با ارتباط  اجتماعی،-شغلی– تحصیلی  روزانه، امور  شخصی،

 به که است هاییموقعیت دیگر  و کار ،محیط خانواده-دوستان

 مواجهه از ناگزیر ،فرد اجتماعی هاینقش ایفای و  تناسب زندگی
 ای  سازنده به طور  سازدمی قادر را  فرد مسئله حل    .آنها است با

. مهارت حل مسئله هم سو با  شود مواجه خود زندگی مشکالت با
با  Wang, & Chiew  (2010نظر   ( فرآیندی شناختی است که 

از   انتزاع،    ایندهایفربسیاری  یا  تجرید  جمله  از  دیگر  شناختی 
گیری، استنباط، تحلیل و ترکیب در حال تحقیق، یادگیری، تصمیم

و  است  است    سان ناتی  خهای شنا با سایر حوزه  تعامل  ارتیاط  در 
پژوهش    . [46] داد،    ,Lester, kahk, & Craigنتیجه  نشان 

از شبیه استفاده  با  ارشد هوافضا که  وزش  سازی آمدانش آموزان 
دیده بودند قادر به کار گروهی، هماهنگی، ارتباطات، حل مسئله  

فرد  گیری موثر، برای تبدیل شدن به یک  های تصمیمو مهارت
همچنین،  حرفه شدند.  هوایی  نقل  و  حمل  زمینه  در  موفق  ای 

ها به کاهش مدت زمان الزم برای درک کامل نحوه مشارکت آن
ملکرد و تصمیمات آنها عملکرد یک شرکت هواپیمایی و تأثیر ع

 ,Lu  . [47]کنددر نهایت در یک شرکت هواپیمایی کمک می

& Lin    (2017)  مشارکتی   مسئله  حل  راهبردهای  تأثیر  به  بررسی  
سازی آموزشی پرداختند  شبیه  بر  مبتنی  آموزان  دانش  عملکرد  بر

شبیه از  استفاده  داد  نشان   پژوهش   این  از  سازی  نتایج حاصل 
ای را برای گروه آزمایش به همراه داشته  یک پارچههای  فعالیت
مشارکتی  سازیشبیه  و   است مسئله  حل  عملکرد  آموزشی 

داری  افزایش داده است  دانشجویان گروه آزمایش  را به طور معنی

 & ,Saunders, Spoonerدر پژوهشی دیگر که توسط    .[42]

Ley Davis   صورت گرفت، مقایسه دو روش استفاده از انگشتان

شبیه   و ویدئوهای   از  دانشاستفاده  بر  شده   کم  آسازی  موزان 
مورد     ریاضی  مسئله  توانای ذهنی  )متوسط(،  در یادگیری حل

آموزان کم  دانش  بود که  آن  از  نتایج حاکی  قرار گرفت  بررسی 
اضی با استفاده توانای ذهنی  )متوسط(  در یادگیری  حل مسئله ری

دیگری    ی  در مطالعه  .[41]ازی عملکرد بهتری داشتند  ساز شبیه 
کارشناسی ارشد  صورت گرفته است     پرستاری  که بر دانشجویان

از آن است که شبیه  بر مهارتسازینتایج حاکی  های اصلی ها  
پرستاری ، مهارت حل مسئله و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان 

دهد شبیه پژوهشها  نشان می   .  [45]بسزایی داشته است تاثیر  
سه  ازیس قادرند  یعنی مؤلفهها  مسئله  حل  مهارت  اساسی  ی 

امکان تعامل،    انگیزشی را بهبود بخشند و، و  فراشناختی،  شناختی
سازی کردن  محتوا و قابلیت شبیه  گیری در انتخاب، تجریدتصمیم

دارند واقعیت  به  نزدیک  را  دلیل می  ؛موضوعات  توانند  به همین 
بهبود بخشند با توجه به نتایج بدست آمده از  مهارت حل مسئله را  

هایی است  سازی از جمله  فناوریتوان گفت شبیهاین پژوهش می
تواند در پیش برد اهداف مهارت حل مسئله دروس مختلف که می

 ازجمله درس شیمی تاثیر گذار باشد. 

 گیرینتیجه
بتتاالیی در  ظرفیتتتوزشتتی تعتتاملی هتتای آمستتازیشتتبیه

هتا مطتابق ستازیبه فرد بتودن شتبیه منحصر آموزش دارند. از
تغییتتر  ایجتاد و بتا پتتژوهش هتای ذکتتر شتتده متی تتتوان بته 

هتتای جدیتتد نگتترش، آمتتادگی فراگیتتران بتترای آمتتوختن نقش
بتترای آینتتده، کمتتک بتته فراگیتتر در فهمیتتدن نقتتش و وظیفتته 

هتا بته اجتزا و عناصتر موقعیتخود، تبدیل و تغییتر مستائل یتا  
هتتای تأثیرگتتذار بتتر قابتتل اداره یتتا کنتتترل، نمتتایش نقش

هتتا را هتتایی کتته فراگیتتر فرصتتت مواجتته بتتا آنفراگیتتران )نقش
پیتتتدا نکتتترده استتتت(، افتتتزایش انگیتتتزه و عالقتتته، ایجتتتاد 

تحلیتتل توستتط  فراگیتتران، بتته تصتتویر  و فراینتتدهای تجزیتته
کوتتتاهترین  کشتتیدن فرآینتتدهای مستتتلزم گذشتتت زمتتان در

هتتایی عتتاری از خطتتر و ی آمتتوزشمتتدت و همچنتتین ارائتته
 هتا هزینته بتر وهتایی کته در آزمایشتگاههزینه بترای تجربته

 پیچیتدگی هتتا ازستازیشتبیه خطرنتاک هستتند اشتاره کتترد.

 وجتود واقعتی دنیتای در کته آنچته از یتادگیری، بتیش وظایف

 فرصتت تواننتدمتی آمتوزان دانتش نحوی که کاهد، بهمی دارد

 دنیتای در کته بیاورنتد دستت بته را هتایی مهتارت بتر تستلط

از شتبیه. بتا بهتره گیتری نیستت آنهتا امکتان کستب واقعتی
 ضتروری گرانتهرفتارهتای اصتالح توانتدها یادگیرنده میسازی

همچنتین محقتق  .تعتداد حتواس بیشتتری کستب کننتد بتا را
معلتتول و  ، مبتنتتی بتتر علتتت وای همکاشتتف شتتدن یتتادگیری

مهتارت پترورش تجرید محتوا به ختوبی قابتل دستتیابی استت.
ستازی یکتی از شتبیه فنتاوری از استتفاده بتا مستئله حتل های

های منحصربه فتردی استت کته مطتابق ایتن پتژوهش ویژگی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             9 / 11

https://edcbmj.ir/article-1-2396-fa.html


 و مهارت حل مسئله  ییفضا ییبرتوانا  انهیبر را  یمبتن یتعامل یساز  هیبا استفاده از شب  یمیآموزش درس ش ریتأث

Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 14, No.2 37 

ی پتردازش دوگانته نیتز، به تاییتد رستیده استت. طبتق نظریته
 شتتنیداری و کانتتال دیتتداری دو هتتر هاستتازیشبیه

یتادگیری،  افتزایش گیرنتد و باعتثمی بته کتار را یادگیرنتدگان
تتوان بترای بستیاری از ایتن نظریته می شتوند.یادگیرندگان می

هتتای شتتناختی از جملتته حتتل  مستتئله، یتتادگیری از فعالیت
 هتتایمتتدلهمچنتتین . مفتتاهیم، زبتتان و غیتتره استتتفاده کتترد

هتا، اتتم حرکتت چگتونگی نمتایش روش دلیتل ای، بتهرایانته
دانتش در دارمعنتی یتادگیری هتا ستببیتون و هتامولکتول
بتتر استتاس مبتتانی نظتتری مطتترح شتتده و  .شتتوندمتتی آمتتوزان
هتای پیشتین، متیحاصل از پتژوهش حاضتر و پتژوهشنتایج  

ستازی آموزشتی تعتاملی توان گفتت استتفاده از فنتاوری شتبیه
مبتنی بتر رایانته در آمتوزش درس شتیمی بتر توانتایی فضتایی 

دختتر ستال دهتم متوثر و مهارت حتل مستئله دانتش آمتوزان  
هتتای پتتژوهش حاضتتر بایتتد باشتتد. در بتتاره ی محتتدودیتمتتی

هتتا، اطالعتتات عنتتوان کتترد، معمتتوال در ایتتن گونتته پتتژوهش
آوری شتتده از یتتک مقطتتع زمتتانی استتت؛ لتتذا اطالعتتات جمتتع
آوری شده  باید بته صتورت ستری زمتانی باشتد تتا نتتایج جمع

 صتورت بته ش حاضترپتژوهبهتتری حاصتل شتود، همچنتین 
 دربتاره یریگجتهیل، نتیتدل نیتا بته ،استت شتده انجام یعمقط
در ادامته بتا توجته بته تاییتد فرضتیه  .ستازدیم  دشوار  را  تیعل

ستتازی شتتود: بتته تتتاثیر شتتبیههتتای پتتژوهش پیشتتنهاد متتی
آموزشی تعاملی مبتنتی بتر رایانته بتر موضتوعات آموزشتی کته 

اثتر نیاز  به فضای سه بعتدی دارنتد پرداختته شتود و بتا تاییتد  
ستازی آموزشتی تعتاملی بخشی در آمتوزش عتادی تتاثیر شتبیه

رایانته در آمتوزش بتا نیتاز هتای ویتژه نیتز بررستی  مبتنتی بتر
ی آموزشتی  تعتاملی مبتنتی ستازهیشبتتاثیر  همچنین بته    .شود

پرداختته شتود و   هتای حتل مستئله نیتزمؤلفتهبر رایانه بر سایر 
هتا رایانته در پایته سازی آموزشی  تعتاملی مبتنتی بترتاثیر شبیه

 و مقاطع مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

 سپاسگزاری 
شهر تهران    2مدرسه منطقه    و    در پایان الزم است که از معلم

که پژوهشگر را در اجرای پژوهش همکاری و مساعدت نمودند،  
 تشکر و قدردانی به عمل آید. 
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