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Abstract 

Introduction: The integration of information and communication technology in education plays an 

important role in facilitating and enhancing learning. Information and communication technology, 

especially educational simulation, can provide benefits for teachers and increase learning and enhance 

learning outcomes especially at elementary and high school levels. The purpose of this study was to 

investigate the effect of computer-based educational simulation on mental well-being and lifelong learning 

in students. 

Methods: This is an applied research and with quasi-experimental method of pre-test-post-test design with 

control group. The statistical population of this study are all the students of Second high school in Tehran 

In the academic year 2016-2017 that 60 of them (30 in the experimental group) and (30 in the control 

group) were selected as sample by available sampling method. The research tools consisted of Mental Well-

Being of Keyes and Magyar-Moe and Life-Long Learning Wetzel and et al of Questionnaire. 

Results: The findings of the study showed that after controlling the effects of pre-test, in the mental well-

being (P < 0.025, F = 106.02), and in the life-long learning (P < 0.025, F = 145.59), there was a significant 

difference between the two experimental and control groups and can be said that educational simulation 

has been effective in improving mental well-being and lifelong learning of students. After controlling the 

effects of pre-test, in emotional well-being (P = 0.016, F = 8.85), psychological well-being (P < 0.016, F = 

86.79) and social well-being (P < 0.016), F = 84.16) and in the beliefs related to learning and motivation (P 

< 0.016, F = 76.34), the information search skill (P < 0.016, F = 36.60) and attention to individual 

competence With (P < 0.016, F = 52.38), There was a significant difference between the two experimental 

and control groups and can be said that educational simulation has also been effective in improving 

components of mental well-being and lifelong learning of students. 

Conclusions: The results of this study showed that computer-based educational simulation has an impact 

on mental well-being and lifelong learning in students and increases the mental well-being and lifelong 

learning of students. 
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مقدمه

اطالعات و ارتباطات امکاناتی را برای بشر به ارمغان آورده و  یفناور

های حاصل از آن زندگی انسان امروز را تحت تأثیر قرار داده پیشرفت

توان از تأثیر پیشرفت این فناوری در مثال میعنواناست. به

-های حاصل از آن در فرآیند یاددهیوپرورش و دگرگونیآموزش

جا وجود دارد و ی اطالعات و ارتباطات در همهیادگیری نام برد. فناور

های آموزشی است. در دنیای ناپذیر در سازمانامروزه بخش جدایی

های آموزشی به دنبال رویکردهای نوینی هستند که در امروز نظام

. ادغام [1]مواجهه با تحوالت گسترده جهان مورداستفاده قرار دهند 

فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش نقش مهمی در تسهیل یادگیری 

های نوین . امروزه روش[2]و بهبود مهارت ذهنی در دانش آموزان دارد 

ن اآموزشی با کمک فناوری اطالعات و ارتباطات برای کمک به فراگیر

های واقعی، افزایش میزان جهت درک هر چه بهتر شرایط در سازمان

ها در افزایش توان برقراری دانش علمی و عملی و همچنین کمک به آن

ارتباط میان مفاهیم تئوری کالسی و مفاهیم عملی در دنیای واقعی 

های نوین آموزشی با استفاده از فناوری اند. یکی از این روشایجادشده

ت و ارتباطات که گاه یک روش آموزشی کامل و گاهی ابزاری در اطالعا

سازی رود، شبیههای قدیمی آموزش به شمار میجهت کمک به روش

تواند مزایایی برای معلمان سازی آموزشی میباشد. شبیهآموزشی می

داشته باشد، بعالوه یادگیری را در دانش آموزان افزایش دهد و نتایج 

 .[3]ص در سطوح ابتدایی و دبیرستان تقویت کند خصویادگیری را به

 16/04/1397 تاریخ دریافت:

 29/05/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یآموزش یسازهیشب

 یذهن یستیبهز

 العمرمادام یریادگی

 دانش آموزان

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
در دانش  یو بهبود مهارت ذهن یریادگی لیدر تسه یاطالعات و ارتباطات در آموزش نقش مهم یادغام فناور :مقدمه

 یریادگیمعلمان داشته باشد و  یبرا ییایمزا تواندیم یآموزش یسازهیشب ژهیواطالعات و ارتباطات به یآموزان دارد. فناور

بر  یتنمب یآموزش یسازهیشب ریتأث یکند. هدف پژوهش حاضر بررس تیتقو رستانیو دب ییخصوص در سطوح ابتدارا به

 .باشدیالعمر در دانش آموزان ممادام یریادگیو  یذهن یستیبر بهز انهیرا

 آماری جامعه. است کنترل گروه با آزمونپس – آزمونشیطرح پ یشیو با روش شبه آزما یپژوهش کاربرد نیا :کار روش

نفر از  60که  باشندیم 96-97 یلیشهر تهران در سال تحص 12منطقه  رستانیآموزان دوم دبدانش هیپژوهش حاضر کل

 یعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهادر دسترس به یریگنهنفر گروه کنترل( با روش نمو 30( و )شینفر گروه آزما 30ها )آن

 .باشدیالعمر وتزل و همکاران ممادام یریادگیو  ارمویو ماگ زی یک یذهن یستیپژوهش شامل پرسشنامه بهز

  P، 02/106 < 025/0با ) یذهن یستیبهز ریدر متغ آزمون،شیپژوهش نشان داد بعد از کنترل اثرات پ یهاافتهی :هایافته

 =Fمادام یریادگی ری( و در متغ( 025/0العمر > P ،59/154  =Fتفاوت معن )و کنترل وجود  شیدو گروه آزما نیب یداری

العمر دانش آموزان مؤثر بوده است. مادام یریادگیو  یذهن یستیدر بهبود بهز یآموزش یسازهیگفت شب توانیداشت و م

 < 016/0با ) یروانشناخت یستی(، بهزP ،85/8  =F < 016/0با ) یجانیه یستیدر بهز آزمون،شیبعد از کنترل اثرات پ
P ،79/86  =Fیاجتماع یستی( و بهز ( 016/0با > P ،16/84  =Fتفاوت معن )ودو کنترل وج شیدو گروه آزما نیب یداری 

دانش آموزان مؤثر بوده است. بعد از کنترل  یذهن یستیبهز یهادر بهبود مؤلفه یآموزش یسازهیگفت شب توانیداشت و م

وجو اطالعات با (، مهارت جستP ،34/76  =F < 016/0با ) زشیو انگ یریادگیمرتبط با  یدر باورها آزمون،شیاثرات پ

(016/0 > P ،60/36  =Fو توجه به صالح )با یدفر تی (016/0 > P ،38/52  =F .)دو گروه  نیب یداریتفاوت معن

وده مؤثر ب زیالعمر نمادام یریادگی یهادر بهبود مؤلفه یآموزش یسازهیگفت شب توانیو کنترل وجود داشت و م شیآزما

 است.

العمر در مادام یریادگیو  یذهن یستیبر بهز انهیبر را یمبتن یآموزش یسازهیپژوهش نشان داد شب جینتا :گیرینتیجه

 .شودیالعمر در دانش آموزان ممادام یریادگیو  یذهن یستیبهز شیدارد و باعث افزا ریدانش آموزان تأث

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.01        مقاله پژوهشی 

انش العمر در دمادام یریادگیو  یذهن یستیبر بهز انهیبر را یمبتن یآموزش یسازهیشب ریتأث

 آموزان
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پذیر است و به کمک آن آموزش بر اساس کامپیوتر بسیار انعطاف

. شبیه سازی [4]های سطوح مختلف را آموزش داد توان هدفمی

تواند بر ارتقا یادگیری و یادسپاری و متعاقباً رشد کیفیت آموزشی می

سازها ابزارهای آموزشی . شبیه[5]آموزشی تأثیر بسیاری داشته باشد 

استفاده هستند هستند که هم در علوم پایه و هم در علوم فنی قابل

عنوان میالدی به 1900های های آموزشی از اوایل سالسازی. شبیه[6]

اند اما آموزش ای برای آموزش و کارآموزی مورداستفاده قرارگرفتهشیوه

 گردد کهسازی به شکل نوین آن، به جنگ جهانی دوم برمیبا شبیه

های سازی. شبیه[7]اولین بار برای آموزش خلبانان استفاده شد 

شوند که برای یادگیرنده امکان آموزشی بدین منظور استفاده می

های یادگیری بدون خطر، بدون هزینه یا موقعیتی دسترسی به تجربه

ساز افزارهای شبیهآورند. درواقع نرمشبیه به زندگی واقعی را فراهم می

آورند که بیشترین شباهت را هایی را برای یادگیرنده فراهم میمحیط

اندازه رویارویی با محیط واقعی حال بهبه محیط واقعی دارند و درعین

طور مؤثر در امر توان بهبر و دارای خطر نیستند. از این امر میهزینه

سازی دارای انواع مختلفی نظیر آموزش استفاده نمود. شبیه

های های فیزیکی، آموزش پزشکی، پرواز، بازی گونه )بازیسازییهشب

سازی در علم رایانه و سازی(، مهندسی، کامپیوتری، شبیهشبیه

 .[8]سازی در تعلیم و تربیت است شبیه

سازی آموزشی شامل عناصر محیط آموزشی هستند که به شبیه

یادگیرنده در کشف، هدایت و کسب اطالعات بیشتر درباره سیستم یا 

 طورکلیباشند که بهکنند و شامل آن اطالعاتی میمحیط کمک می

سازی فعالیتی . شبیه[9]کسب شود های دیگر تواند از طریق تجربهنمی

های لیتکند. فعااست که وجوه اساسی یک موقعیت واقعی را تقلید می

سازی مواردی همچون برقراری یک ارتباط ساده بین انسان و یک شبیه

 هایساز آموزش رانندگی( تا تمرینماشین )برای مثال ماشین شبیه

تاکتیکی و راهبردی یک مانور نظامی پیچیده متشکل از افراد و ابزارهای 

ر د ها نوعی تقلید واقعیتگیرد. این رسانهمتعدد و متنوع را در برمی

ای، های تجاری، نظامی، حرفههای مختلف مانند موقعیتزمینه

 شده درسازیهای شبیهارتباطی، اجتماعی، سیاسی و... است. موقعیت

های انفرادی و گروه های بشری )آموزشهای مختلف فعالیتزمینه

 .[10]روند کوچک( به کار می

دارای پتانسیلی برای کسب رفتارها در  سازییادگیری مبتنی بر شبیه

هایی شبیه به عملکرد واقعی است. در این روش محیط قابل عرصه

ای هایی مثل ارتباط و حرفهبازیابی است، ضمن اینکه ارزیابی مهارت

های دیگر دشوار ها با روشسازد که ارزیابی آنپذیر میبودن را امکان

ساز در یک موقعیت ساختگی بیهاست. در این روش با استفاده از یک ش

سازی، توان آثار واقعی شرایط احتمالی را بازسازی کرد. در شبیهمی

 استفاده در کالس و محیطشده و به شکل قابلعناصر دنیای واقعی ساده

شود تا عناصر آنقدر به شرایط آیند. به عبارتی، سعی میآموزش درمی

شده اشند که مفاهیم آموختهواقعی نزدیک شده و با آن مشابهت داشته ب

. [11]انتقال به جهان واقعی باشد های به وجود آمده قابلحلو راه

 دهند تا بر اساسسازی آموزشی به یادگیرندگان این امکان را میشبیه

های قبلی خود را ی خود به یادگیری بپردازند و دانستهسرعت شناخت

ر آموزشی ب یسازهیمجدداً سازماندهی کنند؛ بنابراین از این لحاظ شب

های اساس رویکرد یادگیرنده محوری در آموزش تجلی کرده و به تفاوت

ر تها را برای یادگیری عمیقگذارد و آنفردی یادگیرندگان احترام می

. یادگیری زمانی مؤثر است [12]کند نسبت به موضوع برانگیخته می

شود که سازی باعث میشبیه [13]که بر پایه تجربه شخصی فرد باشد 

های حل مسئله، تفکر دانشجویان در یادگیری شرکت نمایند و مهارت

. [14]های ذهنی در آنان تقویت گردد نفس و مهارتانتقادی، اعتمادبه

ای، فرایندهای تعاملی که در محیط های یادگیری چندرسانهدر محیط

شده است؛ بنابراین طراحان افتد نادیده گرفتهیادگیری اتفاق می

حی ای باید اصولی را برای طراهای یادگیری چندرسانهمحیط

های آموزشی استفاده کنند تا از تحمیل سازیکارگیرند و از شبیهبه

بار به یادگیرنده جلوگیری شود، یادگیری تسهیل شده و موجب اضافه

عنوان آموزان بهکه دانشازآنجایی ها شود.های ذهنی در آنبهبود مهارت

رکن اصلی نظام آموزشی در دستیابی به اهداف آموزشی نقش و جایگاه 

ها ازلحاظ آموزشی و تربیتی، موجب باروری ای دارند، توجه به آنویژه

 شود.و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی می
انگیزه، عالقه، مهارت و بهزیستی ذهنی پیش نیاز یادگیری و یکی از 

های آموزشی عوامل مؤثر جهت تسهیل یادگیری است. در بیشتر نظام

آموزشی، تحقق یادگیری در دانش  های درسی واصل بنیادی برنامه

آموزان است. این امر سبب شده است که متخصصان تعلیم و تربیت به 

تر در دانش آموزان بررسی عوامل مؤثر بر آموزش و یادگیری مطلوب

بپردازند؛ در این میان ظهور روانشناسی مثبت نگر و نفوذ آن در مدرسه 

حوزه تعلیم و تربیت  شرایط را برای توجه به سالمت روانی مثبت در

شناسی مثبت، بهزیستی فراهم نموده است. یکی از مقولههای روان

میالدی  50ذهنی است که تاریخچه بهزیستی ذهنی به اواخر دهه 

عنوان یکی از مفاهیم مرتبط با گردد. بهزیستی ذهنی بهبرمی

روانشناسی مثبت مفهومی کلی و حاصل ادراک شناختی و عاطفی 

عنوان یک توان بهبهزیستی را می .[15]دگی است شخص از کل زن

. امروزه پژوهش درباره [16]م تعلیم و تربیت در نظر گرفت فرآورده مه

ر طوهای انسانی و روانشناسی مثبت بهبهزیستی ذهنی، توانمندی

های افراد بهزیستی ذهنی به ارزیابی [17]روزافزون در حال رشد است 

های فردی و تجاربشان از خوب بودن زندگی خویش با توجه به ویژگی

ها شامل ارزیابی شناختی، اجتماعی و هیجانی اشاره دارد. این ارزیابی

کند تا یک نگاه متفاوت . بهزیستی ذهنی به افراد کمک می[18]است 

های ارای بهزیستی ذهنی باال هیجاناد د[19]به زندگی داشته باشند 

مثبت بیشتری را تجربه کرده و از اتفاقات پیرامون خود ارزیابی مثبتی 

دارند. این افراد احساس تسلط باالتری بر شرایط دارند و رضایت 

کنند. در مقابل افراد بااحساس بهزیستی بیشتری از زندگی را تجربه می

زندگی خود را ناخوشایند و منفی های ذهنی پایین، رویدادها و موقعیت

 .[20]کنند ارزیابی می

سازی معموالً هدفمند هستند و یادگیرنده را بر حقایق، مفاهیم و شبیه

کند. امروزه اکثر های کاربردی سیستم یا محیط متمرکز مییا برنامه

سازی آموزشی امکان یادگیری وزشی با ارائه شبیههای آمسازمان

شدن و رشد سریع علوم بدین معنی کنند. جهانیالعمر را فراهم میمادام

شان تغییر ها و دانش خود را در طی زندگیاست که افراد باید مهارت

دهند و آن را بهبود بخشند تا بتوانند با زندگی مدرن کنار بیایند. با 

های ناشی از این ط جوامع اگر بخواهند از فرصتنگاه به این شرای

العمر تحوالت به نفع خود سودجویند، بایستی به مفهوم یادگیری مادام

العمر مفهوم . یادگیری مادام[21] در سراسر دوران زندگی توجه نماید

المللی و های بینتوجه سازمان 1960یدی نیست اما از دهه جد



 و همکاران یآرانیمهتر

4 

ها از سال نویسندگان را به خود جلب نموده است. آغاز جدی این تالش

. وپرورش بوده استالمللی توسعه آموزشتوسط کمیسیون بین 1972

سازمان یونسکو و سازمان همکار و توسعه اقتصادی  1990از دهه 

مینه آغاز نمودند. به گفته گاندر تاریخچه های خود را در این زاقدم

العمر گردد. یادگیری مادامبرمی 1920العمر به سال یادگیری مادام

ها از ها، عالیق، دانش و صالحیتکسب و بازآموزی انواع توانایی

تا با  سازددبستانی تا بعد از بازنشستگی است و فرد را قادر میپیش

از انواع یادگیری )رسمی، غیررسمی و  محور تطابق یافته وجامعه دانش

 Kellyو  Lalهای . در پژوهش[22]اتفاقی( نیز استفاده نماید 

العمر بدین شرح توصیف شده است: های یادگیری مادامویژگی

های پذیری طول دوره، دیدگاه یادگیرنده محوری، یادگیریانعطاف

. یکی از [23]چندموضوعی و دسترسی آزاد و باز برای همگان 

های ضروری و مهم فرد در یک جامعه یادگیرنده، توانایی تعلیم ویژگی

سوی پذیری است که به معنای یادگرفتن و رفتن بهپذیری و تربیت

توانند به سمت و طرز فکر که افراد می. با این ایده [24]یادگیری است 

طور مداوم به دنبال کسب معلومات بیشتر ها بهیادگیری بروند، آن

هستند و باید همه این کارها را در یک جامعه یادگیرنده انجام دهند 

طورکلی، ادامه جریان یادگیری توان بهالعمر را می. یادگیری مادام[25]

 هدر تمام طول زندگی بیان نمود و منظور از آن، نوعی یادگیری است ک

های مختلف ها و مکانپذیر، متنوع و در دسترس در زمانحالتی انعطاف

العمر باید دانش آموزان . از دیدگاه یادگیری مادام[26]را داشته باشد 

العمر سواد اطالعاتی، یادگیری چگونه ی مادامهای یادگیربه مهارت

وجو در منابع اطالعاتی مجهز شوند و مدارس باید یادگرفتن و جست

زمینه تقویت فرایند یادگیری را فراهم کنند و به دانش آموزان کمک 

های یادگیری را در ذهن خود نهادینه کرده و دارای سواد کنند تا شیوه

العمر از و فهم اهداف یادگیری مادامعلمی و اطالعاتی شوند. درک 

های یادگیری برای بودن و جامعه اهمیت زیادی برخوردار بوده و بر ایده

 باشد.یادگیرنده مبتنی می

Garofalo&Mawhirter سازی آموزشی روش بیان کردند که شبیه

خالقانه و نوآورانه برای افزایش عالقه دانش آموزان به یادگیری است. 

تنها به دانش آموزان در کاهش دادن استرس موزشی نهسازی آشبیه

, 27]کند ها در حفظ دانش نیز کمک میکند، بلکه به آنکمک می

. معلمان توانمند در فناوری اطالعات قادرند نظرات خود را به شکل [28

بندی کنند و ترکیب اطالعاتی جدیدی خالق بیان کنند، دانش را فرمول

ی های آموزشسازیاستفاده از شبیهبسازند. تبحر در فناوری اطالعات و 

العمر است که در طی آن معلمان همراه منجر به فرآیند یادگیری مادام

ا بندند تدانند به کار میطور مستمر آنچه را که میبا دانش آموزان، به

ه های یادگیری استفادبتوانند از فناوری اطالعات و ارتباطات در فعالیت

آموزشی، امکان یادگیری  یسازهیو شب کنند. آموزش مبتنی بر فاوا

بدون محدودیت زمانی و مکانی متناسب با نیازهای دانش آموزان را 

العمر را فراهم کند و درنهایت شرایط تحقق یادگیری مادامتسهیل می

سازد که این نوع یادگیری بر یادگیری خود راهبر، مستقل، می

اند ت نشان داده. تحقیقا[29]پذیر و تعامل کننده تأکید دارد انعطاف

های متفاوتی کاربرد دارد، ازجمله در زمینه سازی در زمینهکه شبیه

 Van Merrie&Teonsin،Cooperتمرین ذهنی و عملکرد )
&Moral ،Sevin( یادگیری و تصویرسازی ،)Koger  ،و همکاران

Aldrich ،Landrisina( خودتنظیمی و مقابله ،)Rivcin  و

(، رفتاردرمانی شناختی Taylor& Fomهمکاران(، انگیزش و عمل )

(Grik سالمت و آموزش پزشکی )[30]. 

افزار و همکاران با عنوان تأثیر نرم Sadeghzadehنتایج پژوهش 

نشجویان دوره سازی احیای قلبی ریوی بر دانش و عملکرد داشبیه

کارورزی پزشکی در دوره طب اورژانس نشان داد که میانگین نمره 

یادگیری عملکردی و توانایی تشخیص در گروه آزمایش بیشتر از کنترل 

سازی بر یادگیری عملکردی و توانایی تشخیص بود و درنتیجه شبیه

تأثیر داشت، ولی نمره دانش دانشجویان بین گروه کنترل و آزمایش 

در پژوهشی با  Zangeneh. همچنین [31]داری نداشت ت معنیتفاو

بعدی مفاهیم فضایی درس هندسه سازی آموزشی سهعنوان تأثیر شبیه

یادداری دانش آموزان سال سوم متوسطه به این نتیجه -بر یادگیری

و یادداری  بعدی در یادگیریسازی سهگیری از شبیهرسید که بهره

داری نسبت به روش عادی مؤثرتر طور معنیدانش آموزان سال سوم به

حاصل از پژوهش  . نتایج[9]است 

Malekian&MalekMohammadi افزارهای با عنوان نقش درس

آموزی در دانشجویان سازی آموزشی در یادگیری و مهارتشبیه

سازی منجر به یادگیری و درک پرستاری نشان داد که کاربرد شبیه

های ای، ایجاد عالقه و افزایش انگیزه و بهبود مهارتهای حرفهبهتر نقش

و  Costin [32]شود اکثریت دانشجویان پرستاری می بالینی در

سازی برای توسعه همکاران پژوهشی با عنوان استفاده از شبیه

 دهدهای کارآفرینی و فرایند ذهنی انجام دادند. نتایج نشان میمهارت

سازی در برنامه درسی در تسهیل ی مبتنی بر شبیهادغام یادگیر

. [33]ها کارآفرینی و فرایند ذهنی نقش مهمی دارد مهارت

Mchaney سازی در وری شبیهن غوطهو همکاران پژوهشی با عنوا

محیط یادگیری الکترونیکی مبتنی بر سازنده گرایی انجام دادند. 

توانند ابزارهای جذابی برای یادگیری الکترونیکی ها میسازیشبیه

عنوان یک جز در نظر گرفته باشند و در هنگام طراحی دروس باید به

ان را نشان شوند. نتایج سطح باالیی از رضایت و عملکرد دانش آموز

و همکاران پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش  Moser. [34]دهد می

فراشناختی و افزایش موفقیت یادگیری در یادگیری فیزیک مبتنی بر 

تنی مب دهد آموزش فراشناختیسازی انجام دادند. نتایج نشان میشبیه

 .[35] آزمون داردداری بر عملکرد در پسسازی تأثیر معنیبر شبیه

بیان کرد آنچه امروزه در  توانیانجام شده م یهابا توجه به پژوهش

های باشد استفاده از فناوریوپرورش مهم و ضروری مینظام آموزش

گیری از های بهرههای آموزشی و شیوهسازیویژه شبیهجدید به

های جدید آموزشی وریشده درزمینه فناهای انجامهاست. پژوهشآن

دهنده گسترش و پیشرفت اینگونه سازی آموزشی نشانخصوص شبیهبه

ابزارها در مدارس است. بدون تردید هیچ برنامه آموزشی این قابلیت را 

های تحصیلی را به دانش ندارد که همه مباحث و مفاهیم علمی دوره

ن ایجاد نمود تا آموزان بیاموزد، لذا باید این آمادگی را در یادگیرندگا

پس از اتمام دوره تحصیلی نیز همچنان به یادگیری ادامه دهند. 

ازآنجاکه هدف فناوری آموزشی تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد ذهنی 

ا عنوان تکنیک و یتواند بهسازی آموزشی میاست در این راستا شبیه

های سازی در زمینهای موجب تحقق این هدف شوند. کاربرد شبیهرسانه

ترین های اخیر رو به افزایش بوده است و یکی از مهممختلف در سال

کاربرد آن در زمینه آموزشی و یادگیری و بهبود مهارت ذهنی است؛ 

یادگیری، -بنابراین مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر فرایند یاددهی
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پاسخگویی به نیازهای فراگیران، آشنایی با راهبردهای تدریس، شناخت 

های روز دنیا و آشنایی با گیری مربیان و معلمان از فناوریبهره میزان

العمر و بهزیستی ذهنی را در فراگیران تسهیل کاربرد آن، یادگیری مادام

نموده و ضرورت شناخت و ایجاد تحول را در این نوع آموزش، روشن 

سازی . در این پژوهش سعی شده است تا تأثیر شبیه[25]سازد می

عمر در دانش آموزان الآموزشی بر بهزیستی ذهنی و یادگیری مادام

 بررسی شود.

 های پژوهش عبارتند از:فرضیه

سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر بهزیستی ذهنی و یادگیری شبیه -

 العمر در دانش آموزان تأثیر دارد.مادام

در  های بهزیستی ذهنیسازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر مؤلفهشبیه -

 دانش آموزان تأثیر دارد.

العمر های یادگیری مادامی آموزشی مبتنی بر رایانه بر مؤلفهسازشبیه -

 در دانش آموزان تأثیر دارد.

 کار روش

صورت شبه آزمایشی است پژوهش حاضر در زمره پژوهش کاربردی به

پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. -که در آن از طرح پیش آزمون

دبیرستان شهر آموزان دوم جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش

باشند. با در نظر گرفتن می 96-97در سال تحصیلی  12تهران منطقه 

( و 05/0مالحظاتی نظیر توان آزمون آماری، سطح معناداری )

کند بیان می Kulzنیرومندی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته، 

آزمودنی استفاده شود. اگر  35های مقدماتی از که باید در اکثر پژوهش

ژوهشگری قصد انجام تحلیل واریانس با چندین سطح از متغیر مستقل پ

شود. در کننده پیشنهاد میشرکت 15را دارد، برای هر یک از سطوح 

سطح )آزمایش و کنترل( است که  2این پژوهش متغیر آزمایشی دارای 

نفر از دانش آموزان  60برای افزایش توان آزمون آماری و اعتبار بیرونی 

گیری در نفر گروه کنترل( با روش نمونه 30گروه آزمایش( و )نفر  30)

عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از انتخاب نمونه، دسترس به

 صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند.ها بهنمونه

 PhETشده است. استفاده PhETسازی در این پژوهش از شبیه

ه، تعاملی و مبتنی بر آموزش و پژوهش در کنندهایی سرگرمسازیشبیه

شناسی، شیمی، علوم زمین، دروس مختلف تحصیلی )فیزیک، زیست

سازی توسط دانشگاه کلرادو کند. این شبیهریاضیات( ارائه می

از  PhET هایسازیشده است. تمام شبیهمتحده آمریکا ابداعایاالت

استفاده بوده ابلآسانی قدر دسترس هستند، به PhET طریق تارنمای

ها در جاوا و توانند در کالس درس مورداستفاده قرار گیرند. آنو می

شده شده و با مرورگری که فلش و جاوا روی آن نصبفلش طراحی

فردی های منحصربهویژگی PhETهای سازیاجرا هستند شبیهقابل

آموزشی وجود ندارند )تعامل، دارند که در اغلب ابزارهای کمک

 سازی دانشیشن، بازخورد دینامیکی، کشف مفاهیم(. این شبیهانیم

های زندگی روزمره و علم آموزان را قادر به ساختن ارتباط بین پدیده

تر ها را از زندگی فیزیکی عمیقسازد. این کار درک آنمبتنی بر آن می

برای کمک به دانش آموزان برای درک تصویری مفاهیم،  .کندمی

های حسی مانند با استفاده از تصاویر و کنترل PhET هایسازیشبیه

مهارت کلیک کن و جابجا کن و کلیدها چیزهایی که برای چشم انسان 

 کشند. برای تشویق هر چه بهتر کشفدیدن نیست را به تصویر میقابل

گیری ازجمله خط کش، ها ابزارهای اندازهسازیکمی مفاهیم، شبیه

گذارند. همزمان با استفاده ا در اختیار میمتر و دماسنج رکرنومتر، ولت

ن ها فوراً به تصویر کشیده شده بنابرایکاربر از این ابزارهای تعاملی، پاسخ

 شود و همینطورطور مؤثر به تصویر کشیده میرابطه علل و معلول به

نمایشی از ارتباطات چندجانبه )حرکت اجسام، نمودارها، بازخوانی اعداد 

برای اطمینان از تأثیر و کاربردی بودن، تمام  .شودمیو غیره( نمودار 

ها شامل شوند. این آزمایشها کامالً آزموده و ارزیابی میسازیشبیه

ها در شرایط سازیگفتگوهای دانش آموزان، استفاده واقعی از شبیه

متفاوت ازجمله تدریس، کار گروهی، تکلیف درسی و کار در آزمایشگاه 

وی هر شده رهای تکمیلندی نشانگر سطح آزمایشباست. سیستم رتبه

که پژوهشگر معلم جهت اجرای طرح، با توجه به این .سازی استشبیه

های الزم صورت گرفت. در راحتی هماهنگیهمان مرکز آموزشی بود به

 30نفر( و سنتی ) 30این پژوهش دانش آموزان در دو گروه آزمایش )

 1رل، شش جلسه کالس به مدت نفر( قرار گرفتند. برای گروه کنت

صورت معمول و سنتی برگزار شد و منبع تدریس کتاب فیزیک ساعت به

رشته علوم تجربی دوم دبیرستان بود ولی در گروه آزمایش برای آموزش 

استفاده شد. طی شش جلسه مباحث کتاب  PhETسازی از شبیه

ش آموزان دانسازی به فیزیک پایه دوم دبیرستان با استفاده از این شبیه

ا سازی و بگروه آزمایش ارائه شد. دانش آموزان با استفاده از این شبیه

صورت مستقل بر روی مفاهیم مربوط به درس شده بههای مطرحویژگی

فیزیک )حرکت، امواج، میدان الکترونیکی، خازن، میدان مغناطیسی، 

ا و کردند و معلم نقش راهنمتوان در مدارهای الکترونیکی( کار می

ه ای است کگونهسازی بهکننده داشت. استفاده از این شبیهتسهیل

سازی کلیک ای در این شبیهتوانند بر روی هر دکمهدانش آموزان می

کرده، مفاهیم مربوطه را همراه با تصاویر و انجام آن عملی یاد بگیرند و 

سازی به دانش آموزان پاسخ سؤاالتشان را مشاهده کنند. این شبیه

ر توانند ببینند را دهای علمی که نمیکند تا بتوانند پدیدهمک میک

های فیزیکی، مستقیماً محیطی پویا و جذاب و با استفاده از کنترل

مشاهده کنند و بدین ترتیب درک درست و تصویر ذهنی ماندگارتری 

از موضوع آموزشی داشته باشند. در راستای همین رویکرد استفاده از 

 های پیچیده بهتواند در همانندسازی محیطو فیلم می انیمیشن، صدا

این ابزارها موجب  شرایط زنده و واقعی کمک نماید و نتیجه اینکه 

 .شوددرگیری بیشتر فراگیران با محیط می

 ابزارهای پژوهش

گیری اطالعات شامل دو پرسشنامه بهزیستی ذهنی ابزارهای اندازه

Keyes&Murgiarmo لعمر او یادگیری مادامWetzel  و همکاران

 .[37, 36]باشد می

 شنامه بهزیستی ذهنیپرس

 2003در سال  Keyes&Murgiarmoاین پرسشنامه توسط 

سؤال(، بهزیستی  12طراحی شد که شامل سه بعد بهزیستی هیجانی )

. باشدیسؤال( م 15سؤال( و بهزیستی اجتماعی ) 18روانشناختی )

سؤال اول( با  6بهزیستی هیجانی: سؤاالت بخش هیجانات مثبت )

و نمره  شوندیسؤال دوم( باهم جمع م 6منفی )سؤاالت بخش هیجانات 

. البته، همه سؤاالت بخش دیآیکل بهزیستی هیجانی به دست م

از مقیاس بهزیستی هیجانی، برعکس  5غیراز سؤال هیجانات منفی به
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. با توجه به گردندیو سپس با یکدیگر جمع م شوندیکدگذاری م

تمام مدت در این زیر اصالً تا  یهانهیبرای گز 5تا  1گذاری ارزش

(. بهزیستی 38باشد )می 56و حداکثر نمره  16مقیاس حداقل نمره 

، 13، 12، 11، 9، 8، 3، 2، 1روانشناختی: در این قسمت سؤاالت 

ها، نمره کل گذاری شد و مجموع نمرات مؤلفهبرعکس نمره 17،18

های بهزیستی . مؤلفهشودیبهزیستی روانشناختی محسوب م

(، هدف در 5و  2، 1شامل پذیرش خویشتن )سؤاالت  روانشناختی

(، روابط 9و  8، 4(، تسلط بر محیط )سؤاالت 10و  7، 3زندگی )سؤاالت 

( 14و  12، 11(، رشد شخصی )سؤاالت 16و  13، 6با دیگران )سؤاالت 

باشد.بهزیستی اجتماعی ( می18. 17، 15و خودمختاری )سؤاالت 

(، پیوستگی 12. 8، 1)سؤاالت  های همبستگی اجتماعیشامل مؤلفه

(، پذیرش و مقبولیت اجتماعی )سؤاالت 11و  6، 2اجتماعی )سؤاالت 

گرایی ( و واقع15و  7، 4(، مشارکت اجتماعی )سؤاالت 14و  10، 3

 باشد.( می13و  9، 5اجتماعی )سؤاالت 

و  12، 11، 6، 5، 4، 3در قسمت مقیاس بهزیستی اجتماعی: سؤاالت 

برای  7تا  1گذاری گذاری شد. با توجه به ارزشنمرهبرعکس  14

های )بسیار زیاد مخالفم( تا )بسیار زیاد موافقم( در هر دو زیر گزینه

مقیاس بهزیستی روانشناختی و اجتماعی حداقل نمره در زیر مقیاس 

و در زیر مقیاس  126و حداکثر نمره  18بهزیستی روانشناختی 

است. از  105و حداکثر نمره  15بهزیستی اجتماعی حداقل نمره 

مجموع نمرات بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی، نمره 

 .دیآیبهزیستی ذهنی به دست م

 

 
 )مبحث خازن و مبحث حرکت( phETسازی محیط شبیه :1 تصویر

آزمودنی اجرا و  57روی  Golestani Bakhtین پرسشنامه توسط ا

 78/0اعتباریابی شد و ضریب همبستگی پرسشنامه بهزیستی ذهنی را 

فرعی آن شامل بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی  یهااسیو مق

گزارش کرد.  76/0و  64/0، 76/0و بهزیستی اجتماعی را به ترتیب 

اس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ضریب همسانی درونی بر اس

به  61/0و  80/0، 86/0فرعی آن به ترتیب  یهااسیو برای مق 80/0

ضریب همسانی  Tamanaeefar&Motaghedifarدست آمد. 

و برای  63/0درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

, 38]به دست آورد  61/0و  70/0، 25/0فرعی آن به ترتیب  یهااسیمق

. در پژوهش حاضر پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه [39

، مؤلفه 66/0، بهزیستی هیجانی 82/0شد. پایایی متغیر بهزیستی ذهنی 

به دست  76/0و مؤلفه بهزیستی اجتماعی  71/0بهزیستی روانشناختی 

 آمد.

 العمریری مادامپرسشنامه یادگ

( 2010و همکاران ) Wetzelالعمر توسط پرسشنامه یادگیری مادام

گویه است با یک مقیاس لیکرت  14ساخته شد. این مقیاس دارای 

ای )کامالً موافق تا کامالً مخالف( که هر ماده دارای ارزشی چهاردرجه

م امتیاز ، موافق2، مخالف امتیاز 1است. کامالً مخالف امتیاز  4تا  1بین 

باشد. پرسشنامه دارای سه مؤلفه باورهای می 4و کامالً موافقم امتیاز  3

، مهارت جستجوی 1، 2، 3، 7، 8، 9، 11مرتبط با یادگیری و انگیزش، 
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 4، 12، 13های فردی، و توجه به صالحیت 5، 6، 10، 14اطالعات، 

بین خواهد بود. نمره  56و حداکثر  14باشد. حداقل امتیاز ممکن می

 باشد، نمره بینالعمر در حد پایینی می: میزان یادگیری مادام18تا  14

باشد و نمره العمر در حد متوسطی می: میزان یادگیری مادام36تا  18

باشد. در العمر در حد باالیی می: میزان یادگیری مادام36باالتر از 

روایی پرسشنامه توسط اساتید و  Taghipour& Karimiپژوهش 

صصان این حوزه تأییدشده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از متخ

به دست آمد درنتیجه پرسشنامه از پایایی  77/0روش آلفای کرونباخ 

. در پژوهش حاضر پایایی از طریق ضریب [40] مطلوبی برخوردار است

، 77/0العمر آلفای کرونباخ محاسبه شد. پایایی متغیر یادگیری مادام

، مؤلفه مهارت 69/0یزش مؤلفه باورهای مرتبط با یادگیری و انگ

 73/0های فردی و مؤلفه توجه به صالحیت 74/0جستجوی اطالعات 

 به دست آمد.

 هایافته

های پژوهش در سطح ها و آزمون فرضیهوتحلیل دادهبرای تجزیه

توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از تحلیل 

ل وتحلیوصیف و تجزیهکوواریانس چند متغیره استفاده شد. برای ت

 استفاده گردید. SPSS 23افزار ها از نرمداده

 

 هاهای آنالعمر و مؤلفهآزمون دو گروه آزمودنی در متغیرهای بهزیستی ذهنی و یادگیری مادامآزمون و پسمیانگین و انحراف معیار نمرات پیش :1جدول 

آزمون دو آزمون و پسمیانگین و انحراف معیار نمرات پیش 1جدول 

العمر همراه با گروه را در متغیر بهزیستی ذهنی و یادگیری مادام

دهد. میانگین و گیری نشان میها را در دو مرحله اندازههای آنمؤلفه

آزمون در گروه آزمایش به انحراف معیار متغیر بهزیستی ذهنی در پیش

 81/21و  64/187و در گروه کنترل به ترتیب  98/23و  48/198ترتیب 

آزمون این متغیر در گروه آزمایش بود. میانگین و انحراف معیار در پس

و  08/188و در گروه کنترل به ترتیب  19/23و  12/209به ترتیب 

العمر در بود. میانگین و انحراف معیار متغیر یادگیری مادام 71/21

و در گروه کنترل  36/5و  96/34ایش به ترتیب آزمون در گروه آزمپیش

آزمون بود. میانگین و انحراف معیار در پس 91/3و  00/34به ترتیب 

و در گروه کنترل  22/6و  64/39این متغیر در گروه آزمایش به ترتیب 

 بود. 21/4و  92/34به ترتیب 

قبل از آزمون فرضیه پژوهشی با استفاده از تحلیل کوواریانس چند 

غیری، مفروضه نرمال بودن با استفاده از آزمون کلمگروف اسمیرنف مت

گیری متغیر در هر دو مرحله اندازه 2بررسی شد و این آزمون برای هر 

تأیید شد. مفروضه  05/0تر از داری بزرگدر دو گروه با سطح معنی

لوین بررسی شد و نتایج این  fها با استفاده از آزمون همگنی واریانس

ها در دو متغیر بهزیستی نشان داد که مفروضه همگنی واریانسآزمون 

تأیید  05/0تر از داری بزرگالعمر سطح معنیذهنی و یادگیری مادام

های واریانس کوواریانس نیز با استفاده از شد. مفروضه برابری ماتریس

تأیید  29/0داری آزمون ام باکس بررسی شد و این آزمون با سطح معنی

ه شیب رگرسیون نیز با استفاده از آزمون واریانس بررسی شد. مفروض

 تأیید شد. 05/0تر از داری بزرگشد و برای هر دو متغیر با سطح معنی

سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر بهزیستی ذهنی و شبیهفرضیه اصلی: 

 العمر در دانش آموزان تأثیر دارد.یادگیری مادام

 کنترل آزمایش عضویت گروهی

 M SD M SD متغیر وابسته

     نوع آزمون

     آزمونپیش

 81/21 64/187 98/23 48/198 بهزیستی ذهنی

 02/8 60/38 42/7 80/42 بهزیستی هیجانی

 74/9 68/87 35/10 92/89 بهزیستی روانشناختی

 22/9 36/61 79/10 76/65 بهزیستی اجتماعی

     آزمونپس

 71/21 08/188 19/23 12/209 بهزیستی ذهنی

 78/7 36/38 17/7 56/44 بهزیستی هیجانی

 27/10 76/87 30/10 48/95 بهزیستی روانشناختی

 89/8 96/61 90/10 08/69 بهزیستی اجتماعی

 M SD M SD متغیر وابسته
     نوع آزمون

     آزمونپیش

 91/3 34 36/5 96/34 العمریادگیری مادام

 45/3 52/17 40/3 32/17 یادگیری و انگیزشباورهای مرتبط با 

 92/1 12/10 14/2 76/10 وجو اطالعاتمهارت جست

 86/1 36/6 76/1 88/6 های فردیتوجه به صالحیت

     آزمونپس

 21/4 92/34 22/6 64/39 العمریادگیری مادام

 62/3 88/17 73/3 20/19 باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش

 16/2 48/10 39/2 36/12 وجو اطالعاتجستمهارت 

 06/2 56/6 03/2 08/8 های فردیتوجه به صالحیت
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، P<01/0یری نشان داد که با )نتایج تحلیل کوواریانس چند متغ

13/131=F متغیر وابسته  2(، تفاوت بین دو گروه در حداقل در یکی از

العمر و متغیر یادگیری مادام 2دار است؛ یعنی اثر ترکیب خطی معنی

 001/0داری بهزیستی ذهنی در دو گروه موردمطالعه با سطح معنی

وواریانس تک متغیری در دار است. در ادامه با استفاده از تحلیل کمعنی

متن تحلیل کوواریانس چند متغیری به مقایسه جداگانه هر یک از 

 شده است.متغیرها پرداخته

 

 العمریادگیری مادامدر متغیرهای بهزیستی ذهنی و  نتایج آزمون کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه دو گروه: 2جدول 

 توان آماری میزان تأثیر معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته

        آزمونپیش

 00/1 97/0 001/0 22/4019 14/23472 1 14/23472 بهزیستی ذهنی

 00/1 96/0 001/0 92/1148 83/1281 1 83/1281 العمریادگیری مادام

        گروهیعضویت 

 00/1 69/0 001/0 02/106 64/1282 1 64/1282 بهزیستی ذهنی

 00/1 76/0 001/0 59/145 43/162 1 43/162 العمریادگیری مادام

        خطا

     09/12 46 49/556 بهزیستی ذهنی

     11/1 46 32/51 العمریادگیری مادام

        کل

      50 00/20001866 بهزیستی ذهنی

      50 00/71124 العمریادگیری مادام

آزمون، در دهد که بعد از کنترل اثرات پیشنشان می 2جدول نتایج 

(، یادگیری P ،02/106=F<025/0متغیر بهزیستی ذهنی با )

داری بین دو گروه ( تفاوت معنیP ،59/145=F<025/0العمر با )مادام

آزمایش و کنترل وجود داشت. در متغیر بهزیستی ذهنی میانگین 

شده گروه کنترل ( و میانگین تعدیل85/203شده گروه آزمایش )تعدیل

 شده گروهالعمر میانگین تعدیل( و در متغیر یادگیری مادام34/193)

( بود؛ که 41/35) شده گروه کنترل( و میانگین تعدیل14/39آزمایش )

با در  شده وهای تعدیلبا توجه به نتایج تحلیل کوواریانس و میانگین

سازی آموزشی توان گفت شبیههای پژوهش مینظر گرفتن محدودیت

در بهبود بهزیستی ذهنی دانش آموزان دوم دبیرستان تأثیر دارد. با 

متغیر درصد از واریانس  69سازی آموزشی اندازه اثر شبیهتوجه به

العمر را درصد از واریانس متغیر یادگیری مادام 76بهزیستی ذهنی و 

 کرد.بینی میپیش

های سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر مؤلفهشبیهفرضیه فرعی اول: 

 بهزیستی ذهنی در دانش آموزان تأثیر دارد.

، P<01/0نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که با )

95/68=F ) مؤلفه  3 3تفاوت بین دو گروه در حداقل در یکی از

مؤلفه  3دار است؛ یعنی اثر ترکیب خطی بهزیستی ذهنی معنی

 001/0داری بهزیستی ذهنی، در دو گروه موردمطالعه با سطح معنی

دار است. در ادامه با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری در معنی

به مقایسه جداگانه هر یک از  متن تحلیل کوواریانس چند متغیری

 شده است.متغیرها پرداخته

 

 های بهزیستی ذهنیدر مؤلفه نتایج آزمون کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه دو گروه: 3جدول 

 توان آماری میزان تأثیر معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته

        آزمونپیش

 00/1 80/0 001/0 51/182 03/1414 1 03/1414 هیجانی

 00/1 94/0 001/0 34/817 27/3313 1 27/3313 روانشناختی

 00/1 92/0 001/0 66/535 81/2848 1 81/2848 اجتماعی

        عضویت گروهی

 83/0 16/0 005/0 85/8 62/68 1 62/68 هیجانی

 00/1 65/0 001/0 79/86 84/351 1 84/351 روانشناختی

 98/0 27/0 001/0 84/16 58/89 1 58/89 اجتماعی

        خطا

     74/7 45 57/348 هیجانی

     05/4 45 41/182 روانشناختی

     31/5 45 32/239 اجتماعی

        کل

      50 00/89119 هیجانی

      50 00/425535 روانشناختی

      50 00/220032 اجتماعی

آزمون، در دهد که بعد از کنترل اثرات پیشنشان می 3جدول نتایج 

(، در مؤلفه بهزیستی P ،85/8=F<016/0مؤلفه بهزیستی هیجانی با )

مؤلفه بهزیستی اجتماعی با (، در P ،79/86=F<016/0روانشناختی با )

(016/0>P ،84/16=Fتفاوت معنی ) داری بین دو گروه آزمایش و
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شده کنترل وجود داشت. در مؤلفه بهزیستی هیجانی میانگین تعدیل

(، 23/40شده گروه کنترل )( و میانگین تعدیل68/42گروه آزمایش )

 ششده گروه آزمایدر مؤلفه بهزیستی روانشناختی میانگین تعدیل

(، در مؤلفه 85/88شده گروه کنترل )( و میانگین تعدیل38/94)

( و 91/66شده گروه آزمایش )بهزیستی اجتماعی میانگین تعدیل

( بود که با توجه به نتایج 12/64شده گروه کنترل )میانگین تعدیل

شده و با در نظر گرفتن های تعدیلتحلیل کوواریانس و میانگین

 هایسازی آموزشی بر مؤلفهوان گفت شبیهتهای پژوهش میمحدودیت

بهزیستی ذهنی )بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی 

 اندازهاجتماعی( در دانش آموزان دوم دبیرستان تأثیر دارد. با توجه به

درصد از واریانس مؤلفه بهزیستی هیجانی،  16سازی آموزشی اثر شبیه

درصد از  27تی روانشناختی و درصد از واریانس مؤلفه بهزیس 65

 کرد.بینی میواریانس مؤلفه بهزیستی اجتماعی را پیش

های سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر مؤلفهفرضیه فرعی دوم: شبیه

 العمر در دانش آموزان تأثیر دارد.یادگیری مادام

، P<01/0نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که با )

81/44=Fمتغیر وابسته  3ت بین دو گروه در حداقل در یکی از ( تفاو

العمر در مؤلفه یادگیری مادام 3دار است؛ یعنی اثر ترکیب خطی معنی

دار است. در ادامه معنی 001/0داری دو گروه موردمطالعه با سطح معنی

با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس 

 .شده استایسه جداگانه هر یک از متغیرها پرداختهچند متغیری به مق

 

 العمرهای یادگیری مادامدر مؤلفه نتایج آزمون کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه دو گروه: 4جدول 

 توان آماری میزان تأثیر معناداری F مجذوراتمیانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته

        آزمونپیش

 00/1 97/0 001/0 12/1789 73/619 1 73/619 باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش

 00/1 91/0 001/0 88/177 71/214 1 71/214 وجوی اطالعاتمهارت جست

 00/1 94/0 001/0 95/836 92/175 1 92/175 های فردیتوجه به صالحیت

        عضویت گروهی

 00/1 62/0 001/0 34/76 44/26 1 44/26 باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش

 00/1 44/0 001/0 60/36 44/16 1 44/16 وجوی اطالعاتمهارت جست

 00/1 53/0 001/0 38/52 01/11 1 01/11 های فردیتوجه به صالحیت

        خطا

     34/0 45 58/15 و انگیزشباورهای مرتبط با یادگیری 

     44/0 45 21/20 وجوی اطالعاتمهارت جست

     21/0 45 45/9 های فردیتوجه به صالحیت

        کل

      50 00/17857 باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش

      50 00/6815 وجوی اطالعاتمهارت جست

      50 00/2910 های فردیتوجه به صالحیت

آزمون، در دهد که بعد از کنترل اثرات پیشنشان می 4جدول نتایج 

(، P ،34/76=F<016/0مؤلفه باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش با )

(، در P ،60/36=F<016/0وجو اطالعات با )در مؤلفه مهارت جست

(، تفاوت P ،38/52=F<016/0فردی با )مؤلفه توجه به صالحیت 

داری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت. در مؤلفه معنی

زمایش شده گروه آباورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش میانگین تعدیل

(، در مؤلفه مهارت 79/17شده گروه کنترل )( و میانگین تعدیل28/19)

( و 00/12ه آزمایش )شده گرووجوی اطالعات میانگین تعدیلجست

شده گروه (، میانگین تعدیل83/10شده گروه کنترل )میانگین تعدیل

( بود؛ که با 84/6شده گروه کنترل )( و میانگین تعدیل79/7آزمایش )

ر نظر شده و با دهای تعدیلتوجه به نتایج تحلیل کوواریانس و میانگین

موزشی بر سازی آتوان گفت شبیههای پژوهش میگرفتن محدودیت

العمر )باورهای مرتبط یا یادگیری و انگیزش، های یادگیری ماداممؤلفه

های فردی( دانش آموزان دوم وجو و اطالعات و صالحیتمهارت جست

درصد  62سازی آموزشی اندازه اثر شبیهدبیرستان تأثیر دارد. با توجه به

درصد از  44از واریانس مؤلفه باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش، 

درصد از واریانس  53وجوی اطالعات و واریانس مؤلفه مهارت جست

 کرد.بینی میهای فردی را پیشمؤلفه توجه به صالحیت

 بحث

سازی آموزشی مبتنی بر رایانه هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبیه

باشد. العمر در دانش آموزان میبر بهزیستی ذهنی و یادگیری مادام

آزمون با گروه پس –آزمون طرح پیش یشیآزما روش پژوهش شبه

آموزان دوم کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش

باشند می 96-97شهر تهران در سال تحصیلی  12دبیرستان منطقه 

نفر گروه کنترل( با  30نفر گروه آزمایش( و ) 30ها )نفر از آن 60که 

 ه انتخاب شدند.عنوان نمونگیری در دسترس بهروش نمونه

ی سازی آموزشی بر بهزیستنتیجه فرضیه اصلی پژوهش نشان داد شبیه

العمر در دانش آموزان دوم دبیرستان رشته علوم ذهنی و یادگیری مادام

سازی اندازه اثر شبیه(. با توجه بهP < 001/0تجربی تأثیر دارد )

واریانس  درصد از 76آموزشی درصد از واریانس متغیر بهزیستی ذهنی و 

 کرد. نتایج فرضیه اصلیبینی میالعمر را پیشمتغیر یادگیری مادام

و همکاران،  Sadeghzadehپژوهش با پژوهش 

Zangeneh&Saedi ،Zangeneh ،

Malekian&MalekMohammadi ،

Gharabaghian&Shahabi ،Lakdashti ،Mordi Mokhles 

 Costin، و همکاران Mchaneyو همکاران،  Zulfiqarو همکاران، 
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و  Baiو همکاران،  Moserو همکاران،  Williamsو همکاران، 

، Mawhirter&Garofaloو همکاران،  Kalaniهمکاران، 

Angelo ،Girija ،Stephana  ،و همکارانLandrisina ،Van 
Merrie&Teonsin ،Aldrich و Cooper &Moral ،Sevin 

ازی سباشد. در تبیین این فرضیه در راستای تأثیر شبیههمسو می

توان گفت العمر میآموزشی بر بهزیستی ذهنی و یادگیری مادام

های آموزشی موجب ارتقای کیفیت آموزش و افزایش سازیشبیه

شود و به فراگیری محوری، بهزیستی ذهنی در یادگیرندگان می

ای بودن امل در یادگیری و چندرسانهالعمر، تعیادگیری فعال و مادام

های یادگیری تغییر . از سوی دیگر روش[10]کند آموزش کمک می

اند شدهاند و از مدل آموزش سنتی به مدل یادگیرنده محور تبدیلکرده

های یادگیری از که فراگیر در آن نقش فعالی دارد. در حال حاضر روش

دادن به یادگیری از طریق انجام کار تغییر شکل  یادگیری با گوش

های آموزشی منجر به تغییر در روند آموزش، نحوه سازیاند. شبیهداده

. [41]یادگیری و تسهیل یادگیری شده است 

Gharabaghian&Shahabi سازی نشان دادند که کاربرد شبیه

آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزش درونی دانشجویان تأثیر دارد و 

ود شباعث افزایش میزان یادگیری و انگیزش درونی در دانشجویان می

افزارهای آموزشی بر یادگیری و نیز تأثیر نرم. در پژوهش دیگری [42]

آمده حاکی از آن دستیادسپاری در موردبررسی قرار گرفت. نتایج به

های افزاربود که بین یادگیری و یادسپاری در آموزش با استفاده از نرم

سازی و روش تدریس سنتی تفاوت معناداری وجود دارد. شبیه

ساز آموزشی در افزایش یادگیری و افزارهای شبیهدیگر نرمعبارتبه

. همچنین نتایج [43] اندیادسپاری دانشجویان نقش مطلوبی داشته

ها تأثیر میانجی و سازیو همکاران نشان داد شبیه Angeloپژوهش 

و  Stephana. از طرفی [44]قوی بر یادگیری دانش آموزان دارد 

سازی کامپیوتری برای حمایت از همکاران پژوهشی با عنوان شبیه

ی هاسازیها نشان داد شبیهآموزش و یادگیری علوم انجام دادند. یافته

های توانند بر ارتقای دانش محتوای علمی، توسعه مهارتآموزشی می

ای هفرایندی و تسهیل تغییرات مفهومی مؤثر باشند. همانند سایر ابزار

تفاده های اسها آموزشی بستگی به شیوهسازیآموزشی، اثربخشی شبیه

نوان عسازی آموزشی زمانی اثربخشی باالیی دارد که بهاز آن دارد. شبیه

مکمل استفاده شود، ساختارهای پشتیبانی باکیفیت باال را ترکیب و 

 Girija. نتایج نظرسنجی [45] منجر به بهبود رفتار دانش آموزان شود

سازی آموزشی یک رویکرد نشان داد که روش بدیعه پردازی و شبیه

گیری مفهوم، توسعه مؤثر برای بهبود یادگیری دانش آموزان در شکل

 .[46]مهارت و دانش در حوزه محتواست 

آموزشی بر  سازینتیجه فرضیه فرعی اول پژوهش نشان داد شبیه

های بهزیستی ذهنی )بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی( مؤلفه

 < 001/0دانش آموزان دوم دبیرستان رشته علوم تجربی تأثیر دارد )
Pدرصد از واریانس مؤلفه  16سازی آموزشی اندازه اثر شبیه(. با توجه به

 ناختی ودرصد از واریانس مؤلفه بهزیستی روانش 65بهزیستی هیجانی، 

رد. کبینی میدرصد از واریانس مؤلفه بهزیستی اجتماعی را پیش 27

و همکاران،  Costinنتایج فرضیه فرعی اول پژوهش با پژوهش 

Williams  ،و همکارانMoser  ،و همکارانGirija ،Landrisina ،

Van Merrie&Teonsin ،Aldrich و Cooper &Moral ،

Sevin سازی ضیه در راستای تأثیر شبیهباشد. در تبیین فرهمسو می

 توان گفت نتایج پژوهشآموزشی بر مؤلفه بهزیستی روانشناختی می

Williams های آموزشی برافزایش سازیو همکاران نشان داد شبیه

و همکاران بیان  Costin. همچنین [47] سالمت روانی تأثیر دارد

د، کنسازی آموزشی سناریوهای محیط واقعی را تکرار میکردند شبیه

کند. ادغام یادگیری درنتیجه یک محیط یادگیری نوآورانه را فراهم می

 هایسازی در برنامه درسی نقش مهمی در بهبود مهارتمبتنی بر شبیه
اند که . تحقیقات نشان داده[33]کارآفرینی و فرایند ذهنی دارد 

های متفاوتی کاربرد دارد، ازجمله در زمینه تمرین سازی در زمینهشبیه

؛ Cooper &Moral؛ VanMerrie&Teonsinذهنی و عملکرد )

Sevin ،)( یادگیری و تصویرسازیKoger  ،و همکارانAldrich ،

Landrisina( خودتنظیمی و مقابله ،)Rivcin  و همکاران(، انگیزش

( سالمت و Grik(، رفتاردرمانی شناختی )Taylor& Fomو عمل )

زی سا. در تبیین فرضیه در راستای تأثیر شبیه[30]آموزش پزشکی 

توان گفت بهزیستی هیجان در آموزشی بر مؤلفه بهزیستی هیجانی می

ش بخآموزان را خیلی زود به فضاهای لذت دنیایی که تکنولوژی دانش

رو بهترین روش برای مجذوب تر شده است. ازاینبرد، سخت و سختمی

های خالق و حل ها در فعالیتکردن آن کردن دانش آموزان، درگیر

آموزان را مسئول حل مسائل در موقعیتی شبیه مسئله است. وقتی دانش

 که بتوانند میدهیها مکنیم، ابزاری در اختیار آنبه زندگی واقعی می

های خود در جهت فرد خود را ارائه دهند و از روشهای منحصربهحلراه

ان، کند تا هیجآموزشی تالش می یسازهییادگیری استفاده کنند. شب

کنجکاوی طبیعی، میل دانش آموزان به کشف و خالقیت را زنده نگاه 

دارد. هر معلمی به این مسئله کامالً واقف است که برای اجرای یک 

تدریس موفق و دریافت بازخورد مناسب، باید برای یادگیرنده ایجاد 

یری ه و عالقه بیشتری به فراگانگیزه و هیجان نماید تا یادگیرنده با توج

درس بپردازد. شبیه سازی آموزشی، کاربرد انکارناپذیر و مؤثری را در 

آموزان ای دوچندان در میان دانشتواند انگیزهاین زمینه دارد و می

دهد که با ایجاد نماید. شبیه سازی آموزشی این امکان را به معلم می

ان را به فعالیت بیشتر در بحث آموزآور، دانشهای ابتکاری هیجانطرح

درسی و نیز روش بارش مغزی وادار نمایند تا زمینه عالقه به یادگیری 

سازی در تبیین فرضیه در راستای تأثیر شبیه در آنان بیشتر شود.

توان گفت انسان به علت آموزشی بر مؤلفه بهزیستی اجتماعی می

در جامعه با اجتماعی بودن برای رشد و پیشرفت خود ناگزیر است 

دیگران و در بین افراد زندگی کند و لزوماً با یک سری از مسائل 

اجتماعی از قبیل تعامل با دیگران مواجه خواهد شد که حل 

ها برای ادامه حیات ضروری است. قابلیت شرکت مؤثر آمیز آنموفقیت

در تعامل با دیگران، چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی شغلی، از 

اندرکاران تعلیم و تربیت صی برخوردار است. مربیان و دستاهمیت خا

هایی را فراهم کنند تا های تدریس مختلف فرصتتوانند با روشمی

عنوان آنچه امروزه به .بیشتر با همساالن خود به تعامل بپردازند

، باشدیهای موفقیت در مؤسسات و مراکز آموزشـی مدنظر ممالک

های های تازه و کار با گروهآموختن مهارتپذیری در گروه، مشارکت

در ارتباطات مؤثر، نقش  تواندیباشد. شبیه سازی آموزشی ممردم می

تسهیلگری ایفاء کند عالوه بر این افرادی که بهزیستی ذهنی باالیی 

دارند بیشتر عالقمندند در اجتماع نقشی بر عهده بگیرند و در 

ی روحیه مشارکتی بیشتری کنند، داراهای عمومی شرکت میفعالیت

ی سازهستند و عمدتاً دارای هیجانات مثبت هستند. استفاده از شبیه
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تواند باعث افزایش روحیه مشارکتی و آموزشی در کالس درس می

بهزیستی اجتماعی در دانش آموزان شود. 

SobhaniNezhad&Pouzpashi  انگیزش زیاد معلمان و دانش

های ایجاد توان حل مسئله، بهبود مهارتآموزان، اعتماد به نفس بیشتر، 

ها و ترین فرصتاجتماعی و ارتباطی و بهزیستی اجتماعی را از مهم

 سازی آموزشیکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات و شبیهمزایای به

 .[48]دانند در جریان آموزش می

سازی آموزشی بر نتیجه فرضیه فرعی دوم پژوهش نشان داد شبیه

العمر )باورهای مرتبط یا یادگیری و انگیزش، ی مادامهای یادگیرمؤلفه

های فردی( دانش وجو اطالعات و توجه به صالحیتمهارت جست

(. با P < 001/0آموزان دوم دبیرستان رشته علوم تجربی تأثیر دارد )

درصد از واریانس مؤلفه  62سازی آموزشی اندازه اثر شبیهتوجه به

درصد از واریانس مؤلفه  44نگیزش، باورهای مرتبط با یادگیری و ا

درصد از واریانس مؤلفه توجه به  53وجو اطالعات و مهارت جست

کرد. نتایج فرضیه فرعی دوم بینی میهای فردی را پیشصالحیت

 و همکاران، Sadeghzadehپژوهش با پژوهش 

Zangeneh & Saedi ،Zangeneh ،Malekian & 
MalekMohammadi ،Gharabaghian & Shahabi ،

Lakdashti ،Mordi Mokhles  ،و همکارانZulfiqar  و

 Williamsو همکاران،  Costinو همکاران،  Mchaneyهمکاران، 

و همکاران،  Kalaniو همکاران،  Baiو همکاران،  Moserو همکاران، 

Garofalo & Mawhirter ،Angelo ،Girija ،Stephana  و

باشد. در تبیین این فرضیه در همسو می Landrisinaهمکاران، 

سازی آموزشی بر مؤلفه باورهای مرتبط با یادگیری راستای تأثیر شبیه

ی ای را برای یادگیرسازی آموزشی زمینهتوان گفت شبیهو انگیزش می

های خود کند و همه افراد با توجه به بنیادها و تواناییفراهم می

زی آموزشی به یادگیری بپردازد، ساتوانند با دسترسی به شبیهمی

های تدریس و سازی آموزشی، شیوهمعلمان نیز باید با کاربرد شبیه

یادگیری به روش سنتی را تغییر دهند و با این تغییر در پیشرفت علوم 

سازی های جدید همچون شبیهبا کمک فناوری .و اثربخشی آن بکوشند

شود، آموزش داده میهای تدریس به معلمان و مدرسان آموزشی، روش

شود پذیری در یادگیرنده تقویت میتفکر نقاد، یادگیری و مسئولیت

سازی که شبیه نشان داد Mahoodi&Hosseini. پژوهش [49]

. کاربرد [50]آموزشی بر انگیزش بیرونی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد 

سازی آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزش درونی دانشجویان نیز شبیه

یر دارد و باعث افزایش میزان یادگیری و انگیزش درونی در تأث

سازی یین فرضیه در راستای تأثیر شبیهدر تب .[42]شود دانشجویان می

توان گفت گسترش وجوی اطالعات میآموزشی بر مؤلفه مهارت جست

فناوری اطالعات و استفاده از شبیه سازی آموزشی موجبات بسط 

هزینه را برای فراگیران اعم از دانش اطالعات و دسترسی آسان و کم

کند و زمینه هم میآموزان، دانشجویان و معلمان بـه روش پیوسته فرا

 شکسازد. بیتبادل سریع اطالعات و تعامالت فرهنگی را میسر می

های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بهتر آموزان زمانی از فرصتدانش

های اطالعاتی دسترسی برخـوردار خواهنـد شد که به رایانه و فناوری

ا ت کندسازی آموزشی به دانش آموزان کمک میداشته باشند. شبیه

ها از محیط پیرامون زندگی خود آگاهی یابند و از نقش آن

شوند، عالوه بر این های آموزشی در زندگی روزمره مطلع میسازیشبیه

آوری، های گوناگون جمعبـا ابزارهای فناوری اطالعات مشابه و با روش

طور مستقل و سازماندهی و ارائه اطالعات آشنا شوند و از این ابزارها به

کنند. استفاده از این ابزارها توان دانش آموزان را در وهی استفاده میگر

ها را در جستجو و دهد و نیز اطمینان آنارتباطات گروهی افزایش می

. در تبیین فرضیه در راستای [51] کنددستیابی به اطالعات تقویت می

توان های فردی میسازی آموزشی بر مؤلفه توجه به صالحیتتأثیر شبیه

گیری از حواس بیشتر و درگیر سازی آموزشی با بهرهگفتند شبیه

یادگیری متناسب با خصوصیات فردی  هایساختن فراگیر در فعالیت

ای در ارتقای صالحیت و شایستگی فردی العادهتواند کارایی فوقمی

آموزان محسوب گردد. زندگی در دنیای کنونی نیازمند دانش

وپرورش مبتنی بر دانایی، تحقیق و نوآوری است و استفاده از آموزش

ند و سبب ارتقای کهای آموزشی ما را در این امر یاری میسازیشبیه

های یادگیری برابر، یادگیری، ایجاد فرصت -کیفیت فرایند یاددهی

های فردی، کمال بخشیدن به خود و محیط پیرامون، توجه به تفاوت

تلفیق دانش مبتنی بر تحقیق و پژوهش، تجربه و شایستگی برای ایجاد 

به  لمنظور نیهای نو جهت افزایش توان کنترل بهخالقیت و بروز ایده

 شود.شده میاهداف تعیین

 گیرینتیجه

سازی آموزشی مبتنی طورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد شبیهبه

ر العمر در دانش آموزان تأثیبر رایانه بر بهزیستی ذهنی و یادگیری مادام

العمر در دانش دارد و باعث افزایش بهزیستی ذهنی و یادگیری مادام

اطالعات و ارتباطات در ایجاد انگیزه، عمق و فناوری  شود.آموزان می

وسعت دادن به یادگیری و پایدار ساختن آن، رفع خستگی و کسالت 

ها نقش فراگیران و ایجاد مهارت ذهنی جهت پاسخگویی به پرسش

سال گذشته در  30طور روزافزون در سازها بهمؤثری دارد. از شبیه

سازی از رشته هشده، ولی الگوی شبیوپرورش استفادهآموزش

 سازها کاربردی از اصولوپرورش نشأت نگرفته است. بلکه شبیهآموزش

ای از روانشناسی( است. روانشناسان در سایبرنتیک )فرمایشی شاخه

های مکانیکی به عنوانی چارچوبی برای استفاده از قیاس سیستم

رسند که عملکرد و یادگیری وتحلیل انسان، به این عقیده میتجزیه

کننده و شرایط ابزاری رحسب روابط کنترلی بین فرد کنترلب

وتحلیل شود؛ یعنی باید یادگیری را برحسب تدوین شرایط تجزیه

تواند برای کمک به سازی آموزشی مییادگیری تعیین کرد. شبیه

 عنوان یکیادگیرندگان با اهداف و مقاصد خاص ضمن فرایند آموزش به

آموزشی مستقل برای آموزش و ایجاد  عنوان روشمنبع مکمل و یا به

یادگیری در یادگیرندگان مورداستفاده قرار گیرند. ایجاد تغییر نگرش، 

تغییر بعضی از رفتارهای خاص، آمادگی فراگیران برای آموختن 

های جدید برای آینده، کمک به فراگیر در فهمیدن نقش و وظیفه نقش

اجزا و عناصر قابل اداره یا ها به خود، تبدیل و تغییر مسائل یا موقعیت

اگیر هایی که فرهای تأثیرگذار بر فراگیران )نقشکنترل، نمایش نقش

ها را پیدا نکرده است(، افزایش انگیزه و عالقه در فرصت مواجهه با آن

وتحلیل در فراگیران و حساس سازی فراگیران، ایجاد فرایندهای تجزیه

سایر افراد از اهداف  های زندگیسازی فراگیران از نقشو آگاه

ها، اغلب سازیازآنجاکه شبیه .باشدسازی آموزشی میشبیه

آموز با آن برخوردی های غیررسمی آموزشی هستند و دانشموقعیت

فعاالنه دارد، برای فراگیران بسیار جذاب و برانگیزاننده بوده و شوق 
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ن روش نماید. در ایها تشدید میهای ذهنی را در آنیادگیری و مهارت

دهی دوره هایی از قبیل سازمانآموزشی معلمان دارای مسئولیت

ها، کمک به دانش آموزان در سازیآموزشی برای استفاده از شبیه

ها، ها، ارزشیابی یادگیری دانش آموزان از آنسازیاستفاده از شبیه

باشند. ها در دستیابی به اهداف آموزشی میسازیارزشیابی کارایی شبیه

ان در این روش آموزشی، باید به یاد داشته باشند که استفاده از معلم

ریزی و سازماندهی بیشتری ها در آموزش، مستلزم برنامهسازیشبیه

 پردازند.نسبت به زمانی است که از طریق سخنرانی به تدریس می

سازی هنگامی مؤثرتر است که ما اصول و مفاهیم ذهنی و کاربرد شبیه

های دیگر آموزش داده باشیم و سپس برای آموزش ه روشوسیلپایه را به

بنابراین به معلمان پیشنهاد  ؛سازی استفاده کنیممهارت عملی از شبیه

های ذهنی و تسهیل یادگیری، ابتدا اصول شود جهت بهبود مهارتمی

و مفاهیم را به دانش آموزان آموزش دهند و سپس همراه با روش سنتی 

های عملی و سازی آموزشی برای مهارتبیهعنوان مکمل از شو به

شود جهت آشنایی کامل بعالوه پیشنهاد می کاربردی استفاده کنند.

سازی آموزشی یک دوره آموزشی برگزار شود و معلمان با کاربرد شبیه

های ضمن خدمت بـه مدرسان مقاطع در مراکز تربیت مدرس و آموزش

تا در این مقاطع نیز  ها آموزش داده شودمختلف تحصیلی این روش

 آزمایشگاهی وسایل به مدارس بتوان از این روش بهره جست، همچنین

 و آموزشی افزارهایافزارها و سختنرمهای کامپیوتری، سازی)شبیه

 علوم دروس در ویژهبه شوند و معلمان تجهیز (آموزشیکمک هایفیلم

 از دوری ضمن تا شوند آشنا جدید هایفناوری و ابزار کاربرد با پایه

 مناطق در را آموزشی شرایط برابری موجبات تدریس سنتی هایروش

شود محققان از های بعدی پیشنهاد میدر پژوهش .شود سبب مختلف

سایر ابزارهای سنجش مانند مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه رضایت 

سنجی دانش آموزان و معلمان استفاده کنند. در پژوهش بعدی از 

شیمی، علوم زمین، شناسی، زیستدروس دیگر )سازی در شبیه

پژوهش در جامعه آماری دیگر همچون  ریاضیات( استفاده شود و

 دانشجویان و دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شود.

سازی آموزشی طراحی و ساخت شبیههمچنین به پژوهش در رابطه با 

ی سازی آموزشیهاستفاده از شبو  بر اساس اصول روانشناسی یادگیری

 برای آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه بپردازند.

 تعارض در منافع

 .گونه تعارضی در منافع وجود نداردبین نویسندگان مقاله هیچ

 سپاسگزاری

شهر تهران  12در پایان الزم است که از مدیر و معلم مدرسه منطقه 

نمودند، تشکر و که پژوهشگر را در اجرای پژوهش همکاری و مساعدت 

 قدردانی به عمل آید.

 منابع مالی

باشد، هیچ حمایت مقاله مستخرج از طرح پژوهشی نویسندگان می

ا های در تمامی مراحل پژوهش صورت نگرفته است و تمامی هزینهمالی

 بر عهده نویسندگان مقاله بود.

 تأییدیة اخالقی

ها زمودنیمالحظات اخالقی شامل جلب رضایت، دادن اطمینان به آ

هایشان و دادن اختیار برای خروج از مبنی بر محرمانه بودن پاسخ

 پژوهش در هر مرحله از پژوهش، رعایت شد.
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