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Objective The purpose of the present study was to examine the effect of educational computer simula-
tions on students’ academic goal-orientation and learning performance.
Methods The method was experimental with pre-test, post-test and a control group. The population of 
this survey included all second–grade high school students in Badrud in the academic year of   2017-
2018. Sixty participants (30 in the experimental group) and (30 in the control group) were selected by 
availability sampling. The experimental group was trained by means of educational simulation and the 
control group was taught in a traditional method within one hour in six sessions. The pre-test and post-
test of both groups administered using a questionnaire. The survey tools included Berfard et al.’s aca-
demic goal-orientation and Mehdipoors’ learning performance questionnaires.
Results The results of the study indicated that there was a significant difference in academic purposeful-
ness and its components (mastery goal-orientation, performance orientation and failure avoidance ori-
entation) and learning performance variables between the experimental and control groups (P<0.001) in 
favor of academic goal-orientation (goal mastery and failure avoidance (P<0.001)). 
Conclusion In general, the results showed that using educational simulation affects students’ academic 
goal-orientation, learning performance, and components of goal-orientation too, and leads to an in-
crease in academic goal-orientation and improvement in students’ learning performance.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

tilizing educational technology in its new 
sense is undoubtedly one of the educational 
innovations. Today we live in a world where 
we are witnessing the increasing develop-

ment of science and technology. Therefore, it does not seem 
reasonable to use traditional models to keep pace with global 
developments and national development. In this case, we 

U
need to use new methods in the process of teaching and learn-
ing (Mahmoudlou, Kazemzadeh and Bashiri Kasmaei, 
2019). One of the special educational programs is education-
al simulation and creating environments that are designed as 
a training materials center (Mansouri and Sharifi, 2017). Re-
search has shown that simulation is used in a variety of fields, 
including mental training and performance and learning and 
imagery. Therefore, this study intends to answer the research 
question whether educational simulations affect academic 
goal orientation and students’ learning performance?
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2. Materials and Methods

The present study was an experimental study in which a 
pre-test-post-test design with a control group was used. The 
statistical population of the present study was all the second 
high school students in Badrud in the academic year 2015-
2016. 60 students (30 in the experimental group) and (30 in 
the control group) were selected as the research sample by 
available sampling method. First, pre-test was performed us-
ing control tools from two groups of control and experiment. 
Then, physics education was taught to students through 
simulation independently and, if necessary, with the help of 
a teacher in six sessions, one session per week for one hour.

In the descriptive statistics section, mean, standard de-
viation was used and in the inferential statistics section 
was analyzed through multivariate analysis of covariance 
(MANCOVA) in SPSS software.

3. Results

According to the results of analysis of covariance and ad-
justed means, it can be said that simulation was effective 
in improving academic purposefulness and learning perfor-
mance of eighth grade students (Table 1).

4. Discussion

The simulations help the teacher to create constructive 
coordination between the materials and help the learners to 
motivate the students and make them richer, more effec-
tive, more interesting and more lively for the students. In 
this teaching method, teachers have responsibilities such 
as organizing a training course to use simulations, assisting 
students in using simulations, evaluating students’ learning 

from them, evaluating the effectiveness of simulations in 
achieving educational goals. Educational simulation allows 
the teacher to force students to be more active in academic 
discussions with exciting initiatives to increase their inter-
est in learning (Mehtari Arani et al., 2016). In this way, it 
improves the students’ learning performance.
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Table 1. Results of analysis of covariance The effect of educational simulation on academic goal orientation and learning performance

Variable Source of 
Dependent SS Df MS F p Eta Observed Power

Academic goal 
orientation

Pre-test 3267.43 1 3267.43 3713.27 0.001 0.98 1

Group membership 193.59 1 193.59 220.01 0.0001 0.82 1

Error 40.47 46 0.88

Total 277672 50

Learning 
Performance

Pre-test 321.23 1 321.23 533.49 0.001 0.92 1

Group Membership 17.97 1 17.97 29.85 0.001 0.39 1

Error
Error 27.69 46 0.60

Total 13493 50
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هدف هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبیه سازی های آموزشی بر هدف گرایی تحصیلی و عملکرد یادگیری دانش آموزان بود. 
روش ها روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمونـ  پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان 
دوم دبیرستان شهر بادرود در سال تحصیلی 1396-1397 بودند که شصت نفر از آن ها )سی نفر گروه آزمایش( و )سی نفر گروه کنترل( 
با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش با استفاده از شبیه سازی فت و گروه کنترل به روش سنتی در شش جلسه 
یک ساعته آموزش دیده بودند. پیش آزمون ـ پس آزمون دو گروه با استفاده از پرسش نامه اجرا شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه 

هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران و عملکرد یادگیری مهدی پور بود. 

یافته ها یافته ها نشان داد در هدف گرایی تحصیلی و مؤلفه های آن )جهت گیری هدف تسلط، جهت گیری عملکرد و جهت گیری پرهیز از 
 .)P>0/001( و متغیر عملکرد یادگیری تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت )شکست

نتیجه گیری به  طورکلی نتایج نشان داد استفاده از شبیه سازی آموزشی بر هدف گرایی تحصیلی و عملکرد یادگیری دانش آموزان و همچنین 
مؤلفه های هدف گرایی تحصیلی تأثیر دارد و باعث افزایش هدف گرایی تحصیلی و بهبود عملکرد یادگیری در دانش آموزان می شود.

کلیدواژه ها: 
شبیه سازی آموزشی، 
هدف گرایی تحصیلی، 

عملکرد یادگیری

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 13 شهریور 1396

تاریخ پذیرش: 15 مهر 1397
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

از جمله روزآمدترین رویکردهایی که در زمینه انگیزه پیشرفت، 
توجه نظریه پردازان و پژوهشگران این حوزه را جلب کرده است 
رویکرد شناختیـ  اجتماعی تعیین هدف پیشرفت1 است )شیی، 
پیتالوکا و جانسون2، 2013( که شامل جهت گیری های خاص 
موقعیتی هستند که تمایل برای ترقی، اکتساب یا نشان دادن 
شایستگی خود در یک بافت ویژه را نشان می دهد. جهت گیری 
هدف شیوه ناخودآگاه برخورد فرد با یک تکلیف یادگیری شناخته  
شده است و آن را می توان برای فهم و پیش بینی اینکه چگونه 
افراد به موقعیت های پیشرفت واقعی و عینی پاسخ می دهند به 
کار برد )دهقانی ناژوانی و زارع پور، 1395(. نظریه هدف بر این 
فرض است که اهداف پیشرفتی که یادگیرندگان درباره تکلیف 
تحصیلی شان دنبال می کنند بر کیفیت توانایی و اشتغال نسبت 

1. Determine the Goal of Progress
2. Hsieh, Pitaloka & Johnson

به آن تکالیف تأثیر می گذارد )تاکمن3، 2014 به نقل از دهستانی، 
مختلفی  دیدگاه های   .)1398 خدادوست،  و  جعفرزاده  زنگنه، 
درباره  هدف گرایی تحصیلی4 وجود دارد. هدف گرایی تحصیلی 
سازگار است و به بستر یادگیری وابسته نیست ـ یا یک ویژگی 
قابل کنترل ـ هدف گرایی تحصیلی توسط محیط یادگیری القا 
می شود. همچنین هدف گرایی تحصیلی نسبتًا پایدار است، اما 
این احتمال وجود دارد که ممکن است در پاسخ به موقعیت های 
به  پاسخ  تغییر در هدف گرایی تحصیلی در  تغییر کند.  خاص 
مداخالت ممکن است تحت تأثیر هدف گرایی تحصیلی اولیه افراد 
باشد )یوکویاما و میوا5، 2019(. برخی از پژوهشگران هدف گرایی 
و  عملکرد  رویکرد  کرده اند:  تقسیم  دسته  دو  به  را  عملکرد 
رویکرد  دارندگان هدف  از عملکرد.  اجتناب  جهت گیری هدف 
عملکرد کسانی هستند که نگران عملکرد بهتر از همساالن خود 
هستند. بنابراین توانایی های خود را به معلمان، همساالن و والدین 

3. Takman
 4. Academic goal orientation
5. Yokoyama & Miwa

1. گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.
2. گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

مقاله پژوهشی

تأثیر شبیه سازی های آموزشی مبتنی بر رایانه بر هدف گرایی تحصیلی و عملکرد یادگیری دانش آموزان

*مریم رجبیان ده زیره1، فریبا درتاج1، حمیدرضا مقامی2، کلثوم نامور1
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خود نشان می دهند. از طرف دیگر دانش آموزانی که اهداف پرهیز 
از عملکرد دارند، سعی می کنند از نشان دادن عدم توانایی خود در 
انجام کاری به دیگران خودداری کنند. سرانجام دارندگان اهداف 
تسلط، نگرانی کمتری نسبت به نشان دادن توانایی یا عدم توانایی 
خود برای دیگران دارند. در عوض، آن ها مطالب را یاد می گیرند 
تا آن را درک کنند و به توانایی های خود در یک دامنه خاص 
بیفزایند. برخی از پژوهشگران هنوز هم جهت گیری هدف دیگری 
را شناسایی می کنند. هدف گرایی تحصیلی جلوگیری از کار که 
به دانشجویانی گفته می شود که سعی می کنند با کمترین تالش 

ممکن وظایف خود را انجام دهند )دهقان و رزمجو6، 2015(.

امروزه عملکرد یادگیری7 دانش آموزان به  عنوان یک شاخص 
می گیرد.  قرار  توجه  مورد  آموزشی  نظام  ارزیابی  برای  مهم 
همواره عملکرد یادگیری دانش آموزان یکی از مهم ترین راه های 
ارزیابی عملکرد معلمان محسوب می شود و برای دانش آموزان 
نیز نمرات و معدل تحصیلی معرف توانایی های علمی آن ها برای 
ورود به مقاطع تحصیلی باالتر است. از این  رو عملکرد یادگیری 
همواره برای معلمان، دانش آموزان، والدین و پژوهشگران حوزه 
باتلر8،  و  رامبرگر  )پارالردی،  است  بوده  اهمیت  تربیتی حائز 
رفتارگرایی  در  مفهومی  عملکرد  ـ  یادگیری  تمایز   .)2015
بر تفاوت بین یادگیری یک رفتار و عملکرد واقعی  است که 
به  لزومًا  مهارت،  یا  رفتار  یک  یادگیری  می کند.  تأکید  رفتار 
عملکرد یا عملکرد رفتار نیاز ندارد. یادگیری فقط عملکرد یک 
پتانسیل  و  توانایی  در  تغییر  بلکه  نیست،  آموخته شده  رفتار 
انجام رفتار است. هنگامی که ارگانیسم توانایی انجام یک رفتار 
آن  انجام  از  قبل  است  پیدا کند، ممکن  را  یا عملکرد خاص 
بماند. یادگیری  باقی  یا استفاده نشده  برای مدت زمانی پنهان 
آموخته شده  رفتار  یک  به  را  - یادگیری  نیست  عملکردی 
تبدیل می کند که در واقع عملکرد است )آلی داگ9، 2020(. 
عملکرد یادگیری فرایندی است که با سنجش و اندازه گیری، 
ارزش گذاری و قضاوت درباره پیشرفت یادگیرنده در یک دوره 
زمانی مشخص می شود و از این منظر عملکرد به  عنوان یک 
فرایند راهبردی تلقی می شود که عامل حیاتی و تعیین کننده 
فرایندی  دیدگاه  با  چنانچه  و  است  جامعه  برنامه های  تحقق 
و به  طور مستمر انجام شود موجب ارتقا، اثربخشی و کارایی 
افراد می شود )شارعی نیا و همکاران، 1397(. درواقع عملکرد 
یادگیری دانش آموزان یکی از مهم ترین و عینی ترین معیارها 
اثربخشی نظام های آموزشی  ارزیابی کارایی و  برای بررسی و 
جامه  درواقع  نظام  این  تالش ها  و  کوشش ها  تمامی  و  است 
عمل پوشاندن بدین امر تلقی می شود )درتاج، زارعی زوارکی، 

علی آبادی، فرج اللهی و دالور، 1395(.

6. Dehghan & Razmju
7. learning performance
8. Palardy, Rumberger & Butler
9. AlleyDog

فناوری اطالعات و ارتباطات، امکاناتی را برای بشر به ارمغان 
آورده و پیشرفت های حاصل از آن، زندگی انسان امروز را تحت 
تأثیر قرار داده است )کوهستانی نژاد طاری، اباذری و میرحسینی، 
در  تغییر  ایجاد  سبب  جدید،  فناوری های  این  ورود   .)1397
ساختارهای آموزشی می شود که به طبع تغییرات عمده ای در 
و  آموزش وپرورش  نظام  داخل  رفتاری  الگوهای  درس،  کالس 
حتی محتوای آموزشی را نیز به همراه خواهد آورد. امروزه یکی 
از عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه  دانش آموزان، به کارگیری فناوری 
نوین در آموزش است )خزاعی، محمدزاده و پورشافعی، 1397(. 
بهره گیری از تکنولوژی آموزشی به مفهوم جدید آن بی شک یکی 
از نوآوری های آموزشی محسوب می شود. امروزه در جهانی زندگی 
می کنیم که توسعه روزافزون علم و فناوری را در آن شاهد هستیم. 
بنابراین جهت همگام شدن با پیشرفت های جهانی و توسعه ملی 
استفاده از الگوهای سنتی چندان معقول به نظر نمی رسد. در این 
صورت نیازمند بهره گیری از روش های جدید در فرایند یاددهی 
بشیری کسمایی،  و  کاظم زاده  )محمود لو،  هستیم  یادگیری  و 
1397(. یکی از برنامه های ویژه آموزشی، شبیه سازی آموزشی10 و 
ایجاد محیط هایی است که به  صورت مرکز مواد آموزشی طراحی 

می شوند )منصوری و شریفی، 1397(. 

می توانند  آموزشی  شبیه سازهای  به ویژه  نوین  فناوری های 
مزایایی برای معلمان داشته باشند، یادگیری را افزایش دهند و نتایج 
یادگیری را به خصوص در سطوح ابتدایی و دبیرستان تقویت کنند 
)بای، مو، ژانگ، باسل و روزله11، 2016(. شبیه سازی فعالیتی 
است که وجوه اساسی یک موقعیت واقعی را تقلید می کند و در 
یک محیط مجازی و رایانه ای یک پدیده را شبیه سازی می کنیم 
انجام می دهیم  رایانه ها  نرم افزارها و  از  با استفاده  را  این کار  و 
)محمدی و حسینی، 1396(. شبیه سازی ها از جمله روش های 
آموزشی هستند که از اوایل سال های 1900 میالدی به  عنوان 
شیوه ای برای آموزش و کارآموزی مورد استفاده قرار گرفته اند و به 
یادگیرنده برای کشف، هدایت یا کسب اطالعات بیشتر درباره آن 
سیستم یا محیط کمک می کنند و شامل آن دسته از اطالعاتی 
هستند که به  طور کلی نمی توان آن ها را از طریق تجربه های دیگر 
کسب کرد )زنگنه، 1394(. شبیه سازی آموزشی به یادگیرندگان 
به  خود  شناختی  سرعت  اساس  بر  تا  می دهد  را  امکان  این 
یادگیری بپردازند و دانسته های قبلی خود را مجدداً سازمان دهی 
کنند؛ بنابراین، از این لحاظ شبیه سازی های آموزشی بر اساس 
رویکرد یادگیرنده محوری در آموزش تجلی کرده و به تفاوت های 
فردی یادگیرندگان احترام می گذارند و آن ها را برای یادگیری 
عمیق تر نسبت به موضوع برانگیخته می کنند )زنگنه و ساعدی، 
1395(. یادگیری زمانی مؤثر است که بر پایه تجربه شخصی 
فرد باشد )رشیدی فکاری و همکاران، 1394(. شبیه سازی باعث 
می شود که دانشجویان در یادگیری شرکت کنند و مهارت های 

10. Educational simulation
11. Bai, Mo, Zhang, Boswell & Rozelle
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حل مسئله، تفکر انتقادی، اعتمادبه نفس و مهارت های ذهنی در 
آنان تقویت شود )کالنی، وزیری و کوهپایه زاده، 1395(. فناوری 
اطالعات و ارتباطات دارای قابلیت های فراوانی به منظور انتقال 
یادگیری  و  یادگیری  عملکرد  بهبود  ارتباطات،  تسهیل  دانش، 
و  انگیزه  و  هیجان  تقویت  انتقادی،  تفکر  تقویت  مادام العمر، 
سرعت بخشیدن به روند رو به رشد توسعه دانش و اطالعات 
است با  وجود این، تحقق این امر در صورت بهره گیری صحیح 
که  داده اند  نشان  تحقیقات  )هادیلو، 1395(.  است  امکان پذیر 
شبیه سازی در زمینه های متفاوتی کاربرد دارد، از جمله در زمینه 
تمرین ذهنی و عملکرد12 )وان میر و تئونسین، 2009؛ درسیکل، 
کوپر و مورال، 1994؛ سوین، 1985؛ سوین،1997(، یادگیری و 
تصویرسازی )کوگر تیندال و همکاران، 2001؛ آلدریچ، 2003؛ 
الندریسینا، 2009(، خودتنظیمی و مقابله )ریوکین، آرمور، تیلور 
و فام، 1998(، انگیزش و عمل )تبلور و فام، 1996(، رفتاردرمانی 
شناختی13 )گریک، 2007( سالمت و آموزش پزشکی )هاونسک 

و همکاران، 2010؛ به نقل از مرادی مخلص، 1394(.

مهتری آرانی، رجبیان ده زیره، باغبانی و ستوده آرانی )1397( 
در پژوهش خود نشان دادند که شبیه سازی آموزشی مبتنی بر 
رایانه بر بهزیستی ذهنی و یادگیری مادام العمر در دانش آموزان 
تأثیر دارد و باعث افزایش بهزیستی ذهنی و یادگیری مادام العمر 
در دانش آموزان می شود. فضل اللهی و همکاران )1398( پژوهشی 
انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که استفاده از شبیه ساز 
آموزشی در بهبود کیفیت یادگیری فراگیران راهبری تأثیر مثبت 
دارد و توسعه استفاده از آن در سایر مراکز آموزش حرفه ای برای 
مهارت های  ارتقای سطح  به  می تواند  کشور  مختلف  شهرهای 
و  خیراندیش  همچنین،  شود.  منجر  قطار  راهبران  کاربردی 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  پژوهشی  در   )1397( سیمیاری 
تلفن همراه نسبت  برپایه  با شبیه ساز  یادگیری  به  دانشجویان 
به گروه های دیگر عالقه بیشتری نشان می دهند. همچنین در 
هر جلسه، زمان انجام آزمایش ها توسط دانشجویان ثبت شد تا 
عملکرد دانشجویان در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد. گروهی 
که از شبیه سازها استفاده می کردند عملکرد بهتری نسبت به گروه 
دیگر داشتند. پژوهشی دیگر توسط قراباغیان و شهابی )1395( 
انجام شد که در این پژوهش آزمون گرفته شده برتری میزان 
یادگیری و انگیزش درونی دانشجویانی را نشان داد که مطالب را 
از طریق روش شبیه سازی آموزشی دریافت کردند. در پژوهشی 
این  انجام شد،  به وسیله ملکیان و ملک محمدی )1395(  که 
نتیجه حاصل شد که نهادینه کردن کاربرد شبیه سازی به  عنوان 
یک روش تدریس موفق در برنامه آموزشی رشته پرستاری امری 
ضروری است. چراکه کاربرد این روش منجر به یادگیری و درک 
بهتر نقش های حرفه ای، ایجاد عالقه و افزایش انگیزه و بهبود 

مهارت های بالینی در بیشتر دانشجویان پرستاری می شود.

12. Cognitive behavior therapy
13. Mental practice and performance

شبیه سازی  که  داد  نشان  پژوهشی  در   )2019( آلنزی14 
شبیه سازی  و  تشخیصی  شبیه سازی  اجتماعی،  فرایندهای 
مدیریت داده ها از لحاظ آماری رابطه مثبت معناداری با اثربخشی 
عمل تدریس و عملکرد یادگیری دانش آموزان دارد. نتایج پژوهش 
باتیانگ و آنتنیو15 )2018( بیانگر آن بود که عملکرد تحصیلی 
دانش آموزان بهبود قابل توجهی دارد. زمانی که از شبیه سازی فت 
در تدریس استفاده می شد آن ها تجربیات یادگیری معنادار کسب 
به  کردند. وال چوپالس و مکری16 )2017( در پژوهش خود 
این نتیجه دست یافتند که بازی ها یا شبیه سازی ها تأثیر مثبتی 
در اهداف یادگیری دارند. نتایج پژوهش دی اسمال، اوورمانس، 
جئورینگ و وان د گرینت17 )2016( نشان داد، رابطه مثبتی 
بین کاربرد شبیه سازی ها و بازی ها و دست یابی به اهداف یادگیری 
وجود دارد. گیل18 )2015( در پژوهشی نشان داد که شبیه سازی 
بر مهارت های بین فردی بهتر، کار گروهی، مهارت های ارتباطی 
و به اشتراک گذاری دانش ضمنی و مقطعی دانشجو تأثیر دارد. 
نتیجه نشان داد بین عملکرد دانشجویان بازرگانی و مهندسی 

تفاوت وجود دارد.

به  طور کلی اهداف شبیه سازی آموزشی عبارت ند از 1. ایجاد 
آمادگی  رفتارهای خاص؛ 3.  از  بعضی  تغییر  نگرش؛ 2.  تغییر 
فراگیران جهت فراگیری نقش های جدید برای آینده؛ 4. کمک 
به فراگیر در فهمیدن نقش و وظیفه خود؛ 5. تبدیل و تغییر 
اداره یا کنترل؛ 6.  مسائل یا موقعیت ها به اجزا و عناصر قابل 
نمایش نقش های تأثیرگذار بر فراگیران؛ 7. افزایش انگیزه و عالقه 
 .9 فراگیران؛  تجزیه وتحلیل  فرایندهای  ایجاد   .8 فراگیران؛  در 
حساس سازی و آگاه سازی فراگیران از نقش های زندگی سایر افراد 
)مقامی و نیلی، 1391(. با بررسی پژوهش های مختلف می توان 
گفت این دیدگاه که شیوه های سنتی دارای محدودیت در استفاده 
از تجارب واقعی هستند ما را به سمت شبیه سازی های آموزشی 
سوق می دهد. شبیه سازی ها به  عنوان سیستمی جدید در عرصه 
آموزش است. با افزایش پیچیدگی های سیستم، پیچیدگی های 
آموزش نیز افزایش می یابد. به این معنا که در چنین سیستم هایی 
اکتفا به روش های سنتی کافی نبوده و نیازمند ابزارهای جدید 
آموزش و فناوری جدید آموزشی هستیم. در عین حال، به کارگیری 
برنامه های آموزشی شبیه سازی در مراکز آموزشی اعم از مدارس 
و دانشگاه های داخل کشور به مراتب کمتر بوده است و تاکنون 
پژوهشی در ایران در زمینه شبیه سازی آموزشی روی متغیرهای 
انجام  دانش آموزان  یادگیری  عملکرد  و  تحصیلی  هدف گرایی 
نگرفته است. بنابراین با توجه به جایگاه هدف گرایی و عملکرد 
یادگیری در حیطه تحصیلی، به نظر می رسد شبیه سازی آموزشی 

14. Alenezi
15. Batuyong & Antonio
16. Vlachopoulos & Makri
17. de Smale, Overmans, Jeuring & van de Grint
18. Gill
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در این زمینه می تواند تأثیرگذار باشد. بنابراین این پژوهش در 
نظر دارد به این سؤال پژوهشی پاسخ دهد که آیا شبیه سازی های 
آموزشی بر هدف گرایی تحصیلی و عملکرد یادگیری دانش آموزان 

تأثیرگذار است؟

روش 

پژوهش حاضر در زمره پژوهش کاربردی به  صورت آزمایشی 
بود که در آن از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل 

استفاده شد.

پژوهش  آماری  جامعه  نمونه گیری:  روش  و  نمونه  جامعه، 
سال  در  بادرود  شهر  دبیرستان  دوم  دانش آموزان  کلیه  حاضر 
تحصیلی 1396-1397 بودند. با در نظر گرفتن مالحظاتی نظیر 
توان آزمون آماری، سطح معناداری )0/05( و نیرومندی ارتباط 
بین متغیرهای مستقل و وابسته، کولز19 بیان می کند که باید 
شود.  استفاده  آزمودنی   35 از  مقدماتی  پژوهش های  اکثر  در 
اگر پژوهشگری قصد انجام تحلیل واریانس با چندین سطح از 
متغیر مستقل را دارد، برای هر یک از سطوح پانزده شرکت کننده 
پیشنهاد می شود. در این پژوهش متغیر آزمایشی دارای دو سطح 
افزایش توان آزمون آماری و  )آزمایش و کنترل( بود که برای 
اعتبار بیرونی شصت نفر از دانش آموزان )سی نفر گروه آزمایش و 
سی نفر گروه کنترل( با روش نمونه گیری در دسترس به  عنوان 
نمونه ها  نمونه،  انتخاب  از  پس  شدند.  انتخاب  پژوهش  نمونه 
به  صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. 
مالک های ورود به پژوهش: افراد گروه نمونه هم زمان با شرکت در 
پژوهش، از خدمات روان شناختی و روان درمانی دیگری استفاده 
نکنند، تمایل به شرکت کردن در جلسات شبیه سازی و تحصیل 
در مقطع تحصیلی دوم دبیرستان. مالک های خروج: غیبت بیش 
از یک جلسه در دوره آموزشی، عدم تکمیل پرسش نامه ها و عدم 

تمایل به شرکت در پژوهش.

ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسش نامه های هدف گرایی 
تحصیلی و عملکرد یادگیری بود.

این   :)1988( تحصیلی20  هدف گرایی  استاندارد  پرسش نامه 
مقیاس توسط بوفارد21 و همکاران در سال 1998 تدوین شده بود. 
این پرسش نامه دارای بیست گویه بود و با یک مقیاس لیکرت 
5پنج درجه ای )کاماًل مخالفم 1، مخالف 2، نه موافق نه مخالف 
3، موافقم 4 تا کاماًل موافقم 5( بود. گویه های 2، 5، 9، 12، 14، 
18 جهت گیری هدف تسلط )6 گویه(، گویه های 1، 4، 7، 8، 
11، 13، 16 جهت گیری عملکرد )7 گویه( و گویه های 3، 6، 
10، 15، 17، 19، 20 جهت گیری پرهیز از شکست )7 گویه( 

19. Kulz
 20. Standard questionnaire of academic goal orientation
21. Bouffard

را اندازه گرفت. حداقل امتیاز ممکن 20 و حداکثر 100 بود. در 
پژوهشی )دهقانی ناژوانی و زارع پور، 1395( روایی پرسش نامه 
توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده بود. بوفارد و 
همکاران )1998( ضرایب پایایی را با روش آلفای کرونباخ، برای 
ابعاد تسلط، عملکرد و اجتنابی به ترتیب برابر با 0/88، 0/75 و 
0/75 و با روش بازآزمایی به ترتیب برابر با 0/84، 0/81 و 0/81 
محاسبه کردند. در پژوهشی )دهقانی ناژوانی و زارع پور، 1395( 
پایایی پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ باالی 0/70 دست آمد.

پرسش نامه   :)2003( یادگیری22  عملکرد  استاندارد  پرسش نامه 
استاندارد عملکرد یادگیری توسط یانگ23 و همکاران )2003؛ به 
نقل از مهدی پور، 1393( ساخته شد. این پرسش نامه دارای پنج 
سؤال بود. پرسش نامه تک مؤلفه ای بود. نمره گذاری پرسش نامه بر 
اساس طیف 5درجه ای لیکرت از بسیار کم امتیاز 1، کم امتیاز 2، 
متوسط امتیاز 3، زیاد امتیاز 4 و بسیار زیاد امتیاز 5 بود. حداقل امتیاز 
ممکن 5 و حداکثر 25 بود. نمره بین 5 تا 8: میزان عملکرد یادگیری 
در حد پایینی بود؛ نمره بین 8 تا 16: میزان عملکرد یادگیری در 
حد متوسطی بود و نمره باالتر از 16: میزان عملکرد یادگیری در 
حد باالیی بود. در پژوهش مهدی پور )1393( برای تعیین روایی 
مهدی پور  پژوهش  در  استفاده  شد.  محتوا  روایی  از  پرسش نامه 
)1393( پایایی مؤلفه های پرسش نامه بر اساس روش آلفای کرونباخ 
برای کل پرسش نامه با استفاده از نرم افزار SPSS 0/80 به  دست آمد. 

درنتیجه پرسش نامه از پایایی مطلوبی برخوردار بود.

روش اجرا )شبیه سازی آموزشی(

ابتدا با استفاده از ابزار پژوهش از دو گروه کنترل و آزمایش 
طریق  از  فیزیک  آموزش  سپس  آمد.  عمل  به  پیش آزمون 
شبیه سازی به  صورت مستقل و در صورت نیاز با کمک معلم در 
شش جلسه، هفته ای یک جلسه به مدت یک ساعت به  صورت 
زیر به دانش آموزان آموزش داده شد )جدول شماره1(. درنهایت از 
هر دو گروه کنترل و آزمایش پس آزمون به عمل آمد و داده ها با 

آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند. 

توضیحات شبیه سازی و نحوه کار دانش آموزان با شبیه سازی 
استفاده شده

فت  شد.  استفاده   فت24  شبیه سازی  از  پژوهش  این  در 
و  آموزش  بر  مبتنی  و  تعاملی  سرگرم کننده،  شبیه سازی هایی 
زیست شناسی،  )فیزیک،  تحصیلی  مختلف  دروس  در  پژوهش 
علوم، شیمی، علوم زمین، ریاضیات( ارائه می کند. این شبیه سازی 
است.  ابداع  شده  آمریکا  ایاالت متحده  کلرادو  دانشگاه  توسط 
دسترس  در  فت  تارنمای  طریق  از  فت  شبیه سازی های  تمام 

 22. Standard questionnaire of learning performanc
23. Yang
24. PhET
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هستند، به آسانی قابل استفاده بوده و می توانند در کالس درس 
مورد استفاده قرار گیرند. آن ها در جاوا و فلش طراحی شده و با 
مرورگری که فلش و جاوا روی آن نصب شده قابل  اجرا هستند. 
شبیه سازی های فت ویژگی های منحصربه فردی دارند که در اغلب 
ابزارهای کمک آموزشی وجود ندارند )تعامل، انیمیشن، بازخورد 
دینامیکی، کشف مفاهیم(. این شبیه سازی دانش آموزان را قادر 
به ساختن ارتباط بین پدیده های زندگی روزمره و علم مبتنی 
بر آن می کند. این کار درک آن ها را از زندگی فیزیکی عمیق تر 
می کند. برای کمک به دانش آموزان برای درک تصویری مفاهیم، 
از تصاویر و کنترل های حسی  استفاده  با  شبیه سازی های فت 
مانند مهارت کلیک کن و جابه جا کن و کلیدها، چیزهایی که 
برای چشم انسان قابل  دیدن نیست را به تصویر می کشند. برای 
تشویق هرچه بهتر کشف کمی مفاهیم، شبیه سازی ها ابزارهای 
را  از جمله خط کش، کرنومتر، ولت متر و دماسنج  اندازه گیری 
در اختیار می گذارند. هم زمان با استفاده کاربر از این ابزارهای 
تعاملی، پاسخ ها فوراً به تصویر کشیده می شود. بنابراین رابطه علت 
و معلولی به  طور مؤثر به تصویر کشیده می شود و همین طور 
نمایشی از ارتباطات چندجانبه )حرکت اجسام، نمودارها، بازخوانی 
اعداد و غیره( نمودار می شود. برای اطمینان از تأثیر و کاربردی 
بودن، تمام شبیه سازی ها کاماًل آزموده و ارزیابی می شوند. این 
از  واقعی  استفاده  آزمایش ها شامل گفت وگوهای دانش آموزان، 
شبیه سازی ها در شرایط متفاوت از جمله تدریس، کار گروهی، 
رتبه بندی  سیستم  است.  آزمایشگاه  در  کار  و  درسی  تکلیف 
شبیه سازی  هر  روی  تکمیل شده  آزمایش های  سطح  نشانگر 
است. جهت اجرای طرح، با توجه به اینکه پژوهشگر، معلم همان 
مرکز آموزشی بود به راحتی هماهنگی های الزم صورت گرفت. 
در این پژوهش دانش آموزان در دو گروه آزمایش )سی نفر( و 
کنترل )سی نفر( قرار گرفتند. برای گروه کنترل، شش جلسه 
کالس به مدت 1 ساعت به  صورت معمول و سنتی برگزار شد 
و منبع تدریس کتاب فیزیک بود، ولی در گروه آزمایش برای 
آموزش از شبیه سازی فت استفاده شد. طی شش جلسه مباحث 

کتاب فیزیک پایه دوم دبیرستان با استفاده از این شبیه سازی به 
دانش آموزان گروه آزمایش ارائه شد. دانش آموزان با استفاده از این 
شبیه سازی و با ویژگی های مطرح  شده به  صورت مستقل روی 
مفاهیم مربوط به درس علوم )حرکت، امواج، میدان الکترونیکی، 
کار  الکترونیکی(  مدارهای  در  توان  مغناطیسی،  میدان  خازن، 
کردند و معلم نقش راهنما و تسهیل کننده داشت. استفاده از این 
شبیه سازی به  گونه ای است که دانش آموزان می توانند بر روی 
هر دکمه ای در این شبیه سازی کلیک کرده، مفاهیم مربوطه را 
همراه با تصاویر و انجام آن عملی یاد بگیرند و پاسخ سؤاالتشان 
را مشاهده کنند. این شبیه سازی به دانش آموزان کمک می کند 
تا بتوانند پدیده های علمی ای که نمی توانند ببینند را در محیطی 
پویا و جذاب و با استفاده از کنترل های فیزیکی، مستقیمًا مشاهده 
کنند و بدین ترتیب درک درست و تصویر ذهنی ماندگارتری از 
موضوع آموزشی داشته باشند. در راستای همین رویکرد استفاده 
از انیمیشن، صدا و فیلم می تواند در همانندسازی محیط های 
پیچیده با شرایط زنده و واقعی کمک کند و نتیجه اینکه این 

ابزارها موجب درگیری بیشتر فراگیران با محیط می شود.

داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. 
در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد 
و بخش آمار استنباطی از طریق آزمون های تحلیل کوواریانس 

چندمتغیره )مانکووا( در نرم افزار SPSS تحلیل شد.

نتایج 

نفر در  پژوهش شصت دانش آموز در دو گروه )سی  این  در 
 25 شدند.  داده  قرار  کنترل(  گروه  نفر  سی  و  آزمایش  گروه 
 55/5 باال،  اقتصادی اجتماعی  طبقه  از  دانش آموزان  از  درصد 
درصد طبقه اقتصادی اجتماعی متوسط و 24/5 درصد از طبقه 
نمونه  مادران  از  درصد   56/5 بودند.  پایین  اقتصادی اجتماعی 
پژوهش دارای مدرک تحصیلی دیپلم، 20 درصد دارای مدرک 
لیسانس و 21 درصد بیشتر از لیسانس و 2/5 درصد زیر دیپلم 
بودند. 49/5 درصد از پدران نمونه پژوهش دارای مدرک تحصیلی 

مریم رجبیان ده زیره و همکاران. تأثیر شبیه سازی های آموزشی مبتنی بر رایانه بر هدف گرایی تحصیلی و عملکرد یادگیری دانش آموزان

جدول 1. روش اجرا )شبیه سازی آموزشی(

توضیحاتجلسات

ابتدا برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه به  منظور آشنایی و ایجاد محیطی مناسب و صمیمی در جهت باال بردن میزان انگیزش و معرفی کلیات دوره و اجرای اول
پیش آزمون سپس توضیح اهداف آموزش فیزیک از طریق شبیه سازی.

آموزش مفهوم حرکت از طریق شبیه سازیدوم
آموزش مفهوم امواج از طریق شبیه سازیسوم

آموزش مفهوم میدان الکترونیکی از طریق شبیه سازیچهارم
آموزش مفهوم خازن از طریق شبیه سازیپنجم

آموزش مفهوم میدان مغناطیسی و توان در مدارهای الکترونیکی از طریق شبیه سازی به گروه آزمایش و به گروه کنترل آموزش این مباحث در شش ششم
جلسه به مدت یک ساعت به روش سنتی انجام شد
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دیپلم، 27 درصد دارای مدرک لیسانس و 10 درصد بیشتر از 
لیسانس و 13/5 درصد زیر دیپلم بودند. 

در جدول شماره 2 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 
به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل 

ارائه شده است.

قبل از آزمون، داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس 
چند متغیری، مفروضه نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف 
ـ اسمیرنف بررسی شد و این آزمون برای هر دو متغیر در هر دو 
مرحله اندازه گیری در دو گروه با سطح معناداری بزرگ تر از 0/05 
تأیید شد. مفروضه همگنی واریانس ها با استفاده از آزمون f لوین 
بررسی شد و نتایج این آزمون نشان داد که مفروضه همگنی 
واریانس ها در سه متغیر هدف گرایی تحصیلی، عملکرد یادگیری 
با سطح معناداری بزرگ تر از 0/05 تأیید شد. مفروضه برابری 
ماتریس های واریانس کوواریانس نیز با استفاده از آزمون ام باکس 
تأیید شد.  معناداری 0/88  با سطح  آزمون  این  و  بررسی شد 
مفروضه شیب رگرسیون نیز با استفاده از آزمون واریانس بررسی 
شد و برای هر دو متغیر با سطح معناداری بزرگ تر از 0/05 تأیید 

شد.

جدول های شماره 3 و 4 نتایج آزمون های معناداری تحلیل 
کواریانس تأثیر شبیه سازی آموزشی بر متغیرهای وابسته را نشان 

می دهد.

نتایج جدول شماره 3، نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه در 
حداقل در یکی از دو متغیر وابسته معنادار بود. یعنی اثر ترکیب 

خطی دو متغیر هدف گرایی تحصیلی، عملکرد یادگیری در دو 
گروه موردمطالعه با سطح معناداری 0/001 معنادار بود.

نتایج جدول شماره 4، نشان می دهد که بعد از کنترل اثرات 
 ،P> 0/025( با  تحصیلی  هدف گرایی  متغیر  در  پیش آزمون، 
F= 220/01(، تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل 
وجود داشت. در متغیر هدف گرایی تحصیلی میانگین تعدیل شده 
کنترل  گروه  تعدیل شده  میانگین  و   )76/03( آزمایش  گروه 
)72/04( بود که با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس و میانگین های 
تعدیل شده و با در نظر گرفتن محدودیت های پژوهش می توان 
گفت شبیه سازی در بهبود هدف گرایی تحصیلی دانش آموزان پایه 
هشتم مؤثر بود. با توجه به  اندازه اثر، شبیه سازی 92 درصد از 

واریانس متغیر هدف گرایی تحصیلی را پیش بینی کرد.

در متغیر عملکرد تحصیلی با )F= 29/85 ،P> 0/025(، تفاوت 
معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت. در متغیر 
 16/78 آزمایش  گروه  تعدیل شده  میانگین  تحصیلی  عملکرد 
و میانگین تعدیل شده گروه کنترل 15/57 بود که با توجه به 
نتایج تحلیل کوواریانس و میانگین های تعدیل شده و با در نظر 
در  شبیه سازی  گفت  می توان  پژوهش  محدودیت های  گرفتن 
بهبود عملکرد یادگیری تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم مؤثر 
بود. با توجه به  اندازه اثر، شبیه سازی 39 درصد از واریانس متغیر 

عملکرد یادگیری را پیش بینی کرد.

مؤلفه های  بر  شبیه سازی  آموزش  اثربخشی  آزمون  از  قبل 
هدف گرایی تحصیلی، با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری، 

تصویر 1. محیط شبیه سازی فت )مبحث خازن و مبحث حرکت(
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مفروضه نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروفـ  اسمیرنف 
بررسی شد و این آزمون برای هر سه مؤلفه هدف گرایی در هر دو 
مرحله اندازه گیری در دو گروه با سطح معناداری بزرگ تر از 0/05 
تأیید شد. مفروضه همگنی واریانس ها با استفاده از آزمون f لوین 
بررسی شد و با نتایج این آزمون مفروضه همگنی واریانس ها در 
سه مؤلفه جهت گیری عملکرد، جهت گیری هدف تسلط و پرهیز 
از شکست با سطح معناداری بزرگ تر از 0/05 تأیید شد. مفروضه 
برابری ماتریس های واریانس کوواریانس نیز با استفاده از آزمون 
ام باکس بررسی شد و این آزمون با سطح معناداری 0/28 تأیید 
شد. مفروضه شیب رگرسیون نیز با استفاده از آزمون واریانس 
بررسی شد و برای هر سه مؤلفه با سطح معناداری بزرگ تر از 

0/05 تأیید شد.

جدول های شماره 5 و 6 نتایج آزمون های معناداری تحلیل 
کواریانس تأثیر شبیه سازی آموزشی بر مؤلفه های هدف گرایی 

تحصیلی را نشان می دهد.

نتایج جدول شماره 5، نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه 
در حداقل یکی از سه متغیر وابسته معنادار بود. یعنی اثر ترکیب 
خطی سه مؤلفه هدف گرایی تحصیلی، در دو گروه موردمطالعه با 

سطح معناداری 0/001 معنادار بود.

بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر تأثیر شبیه سازی آموزشی بر هدف گرایی 
پژوهش  نتایج  بود.  دانش آموزان  در  یادگیری  عملکرد  و  تحصیلی 
نشان داد شبیه سازی آموزشی بر مؤلفه های هدف گرایی تحصیلی 
)جهت گیری هدف تسلط، جهت گیری عملکرد، پرهیز از شکست( 
تأثیر داشت. نتایج این یافته با پژوهش فضل اللهی )1398(، ملکیان 
و ملک محمدی )1395(، وال چوپالس و مکری )2017(، دی اسمال 
و همکاران )2016( همسو بود. در تبیین این نتیجه می توان گفت 
درس  کالس  در  دانشجویان  توانایی  بهبود  موجب  شبیه سازی، 
می شود. با استفاده از آن ها دانشجو می تواند مطالب را به آسانی و 

جدول 2. جدول شاخصهای آمار توصیفي نمرات متغیرهای تحقیق در دو گروه

میانگین±انحراف معیارعضویت گروهی

کنترلآزمایشمتغیر وابستهنوع آزمون

پیش آزمون

8/40+8/1171/56+72/00نمره کل

3/16+3/3722/64+22/80تسلط هدف

4/27+4/1825/64+26/16عملکرد

5/11+4/2923/28+23/04پرهیز از شکست

پس آزمون

8/33+8/3171/80+76/28نمره کل

3/23+3/4722/76+24/28تسلط هدف

4/46+4/1825/52+27/52عملکرد

5/10+4/5723/52+24/48پرهیز از شکست

2/09 +2/4315/04 +15/76عملکرد یادگیریپیش آزمون

2/54 +2/8515/16 +17/20عملکرد یادگیریپس آزمون

جدول 3. نتایج آزمون های معناداری تحلیل کواریانس برای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای وابسته

Sig.µخطا DFفرضیه FDFارزشمنابع

0/84122/622450/0010/84اثر پیالیی

0/15122/622450/0010/84المبدای ویلکز

5/45122/622450/0010/84اثر هوتلینگ

5/45122/622450/0010/84بزرگ ترین ریشه روی
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دانش آموزان  برای  شبیه سازها  با  کار  بگیرد.  یاد  کمتری  زمان  در 
لذت بخش خواهد بود و آن ها می توانند به یادگیری مطالب به  صورت 
تا زمان فهم کامل بپردازند. همچنین لذت بخش بودن این  مکرر 
محیط، یادگیری را برای دانشجو جذاب می کند و آموزش را بهبود 
می بخشد. نتایج پژوهش آلنزی )2019( نشان داد که شبیه سازی 
فرایندهای اجتماعی، شبیه سازی تشخیصی و شبیه سازی مدیریت 
عمل  اثربخشی  با  معناداری  مثبت  رابطه  آماری  لحاظ  از  داده ها 
باتیانگ  همچنین  دارد.  دانش آموزان  یادگیری  عملکرد  و  تدریس 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در   )2018( آنتنیو  و 
عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهبود قابل توجهی دارد. زمانی که از 
شبیه سازی فت در تدریس استفاده می شد آن ها تجربیات یادگیری 
معنادار کسب کردند. مطالعه وال چوپالس و مکری )2017( نشان 
داد که بازی ها و یا شبیه سازی ها، تأثیر مثبتی در اهداف یادگیری 
»تأثیر  عنوان  با  پژوهشی   ،)2016( همکاران  و  اسمال  دارند. دی 
یادگیری در آموزش عالی: یک  اهداف  بر  بازی ها  و  شبیه سازی ها 
بررسی سیستماتیک« انجام دادند. نتایج نشان داد رابطه مثبتی بین 
کاربرد شبیه سازی ها و بازی ها و دست یابی به اهداف یادگیری وجود 
دارد. انجام برخی آزمایش ها برای دانشجویان خطرناک تر است یا 
برخی آزمایش ها را نمی توان به تعداد زیادی انجام داد. شبیه سازی 

این امکان را برای ما میسر می کند که به انجام آزمایش های خطرناک 
بپردازیم و در صورت وجود اشتباه در انجام آزمایش، دوباره آن را 
انجام دهیم. از دیگر ویژگی های استفاده از شبیه سازی می توان به 
ایجاد انگیزه بین دانشجویان اشاره کرد. دانشجویان با فهم مطالب، 
برای یادگیری مطالب جدید انگیزه پیدا می کنند. در کل شبیه سازی 
حالت  دادن  نشان  یا  مدل  نمایش  برای  راه ها  بهترین  از  یکی 
سه بعدی اجسامی است که تصور ذهنی آن برای دانشجویان مشکل 
است. شبیه ها و چندرسانه ای ها به دلیل جذابیتی که دارند انگیزه 
دانشجویان را در زمینه استفاده از آن ها برای یادگیری بهتر افزایش 
می دهد )خیراندیش و سیمیاری، 1397(. همچنین شبیه سازی های 
آموزشی یکی از روش های آموزشی هدف محور هستند که بر روی 
یادگیرندگانی تمرکز می کند که از لحاظ استفاده از آن سیستم یا 
محیط با یکدیگر تفاوت هایی دارند. شبیه سازی ها بر مبنای واقعیت 
گنجانده می شوند که به نظر طراحان شبیه سازی، با اهدافی مرتبط 
هستند که می خواهند در نهایت به آن ها دست یابند. بر این اساس 
شبیه سازی های آموزشی عینًا مانند واقعیت ساخته نمی شوند و تنها 
دربردارنده عناصری هستند که وجودشان از لحاظ آموزشی ارزشمند 
و ضروری است کاربرد این ابزار یا روش آموزشی زمانی در کالس 
درس اثربخش خواهد بود که معلمان با آگاهی از مزایا و معایب آن ها، 

جدول 4. نتایج تحلیل کواریانس تأثیر شبیه سازی آموزشی بر هدف گرایی تحصیلی و عملکرد یادگیری

SSdfMSFpµObserved Powerمتغیر وابستهمنبع تغییرات

هدف گرایی تحصیلی

3267/4313267/433713/270/0010/981/00پیش آزمون

193/591193/59220/010/00010/821/00عضویت گروهی

40/47460/88خطا

277672/0050کل

عملکرد تحصیلی
321/231321/23533/490/0010/921/00پیش آزمون

17/97117/9729/850/0010/391/00عضویت گروهی

خطا
27/69460/60خطا

13493/0050کل

جدول 5. نتایج آزمون های معناداری تحلیل کواریانس بر مؤلفه های هدف گرایی تحصیلی

ضریب اتاDFSig خطاDF فرضیهFارزشمنابع

0/87103/033430/0010/87اثر پیالیی

0/12103/033430/0010/87المبدای ویلکز

7/18103/033430/0010/87اثر هوتلینگ

7/18103/033430/0010/87بزرگ ترین ریشه روی

مریم رجبیان ده زیره و همکاران. تأثیر شبیه سازی های آموزشی مبتنی بر رایانه بر هدف گرایی تحصیلی و عملکرد یادگیری دانش آموزان

http://jsp.uma.ac.ir/?lang=fa


83

بهار 1400. دوره 10. شماره 1

از نرم افزارهای شبیه سازی شده موجود و یا تولیدشده توسط خودشان 
در فرایند آموزش بهره گیرند و دانش آموزان را از وظایفشان به هنگام 
پژوهشگران  )زنگنه، 1394(.  کنند  مطلع  شبیه سازها  به کارگیری 
تکنیک های شبیه سازی را یک فرایند فعال و سازمان یافته می دانند 
که یادگیرندگان از طریق آن اهداف یادگیری خود را تنظیم کرده 
انگیزش و رفتار خود نظارت کنند  بر شناخت،  و تالش می کنند 
)رودریگز، پالنا، دیازسیزو و فلورس25، 2019(. شبیه سازی آموزشی 
مهارت هایی مانند سازمان دهی و ذخیره سازی دانش و سهولت بهره  از 
آن ها، یادداشت برداری و استفاده از راهبردها برای مرور و ذخیره سازی 
آموزش  و  رمزگردانی  و  مفهومی  نقشه  مانند  در حافظه  اطالعات 
بازتوانی شناختی گروهی، دانش آموزان را قادر می کند تا با فرایند 
یادگیری و مطالعه خود تسلط یابند و این تسلط با افزایش انگیزه 
تحصیلی منجر به بهبود مؤلفه های هدف گرایی تحصیلی می شود. از 
آنجا که شبیه سازی ها، اغلب موقعیت های غیررسمی آموزشی هستند 
و دانش آموز با آن برخوردی فعاالنه دارد، برای فراگیران بسیار جذاب 
و برانگیزاننده بوده و شوق یادگیری و مهارت های ذهنی را در آن ها 
تشدید می   کند. در این روش آموزشی، معلمان دارای مسئولیت هایی 
از قبیل سازمان دهی دوره آموزشی برای استفاده از شبیه سازی ها، 
کمک به دانش آموزان در استفاده از شبیه سازی ها، ارزشیابی یادگیری 
دانش آموزان از آن ها، ارزشیابی کارایی شبیه سازی ها در دست یابی 
به اهداف آموزشی هستند. معلمان در این روش آموزشی، باید به 
یاد داشته باشند که استفاده از شبیه سازی ها در آموزش، مستلزم 

25. Rodriguez, Plana, Diaz-Siso & Flores

برنامه ریزی و سازمان دهی بیشتری نسبت به زمانی است که از طریق 
سخنرانی به تدریس می پردازند. 

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که شبیه سازی آموزشی 
بر عملکرد یادگیری دانش آموزان تأثیر داشت. نتایج به دست آمده 
با نتایج پژوهش های مهتری آرانی و همکاران )1397(، خیراندیش 
و سیمیاری )1397(، قراباغیان و شهابی )1395(، آلنزی )2019( و 
باتیانگ و آنتنیو )2018( همسو بود. در تبیین این نتیجه پژوهش 
می توان گفت شبیه سازها استراتژی های مفیدی برای موقعیت های 
یادگیرندگان  آن ها  با  کار  هنگام  در  که  آموزشی هستند  پیچیده 
آموزشی  عناصر  آموزشی شامل  دارند. شبیه سازی  فعال  یادگیری 
است که به یادگیرنده برای کشف، هدایت یا کسب اطالعات بیشتر 
به  که  اطالعاتی  آن  می کند؛  کمک  محیط  یا  سیستم  آن  درباره 
 طور کلی نمی تواند از طریق تجارب دیگر کسب شود. زمانی که از 
شبیه سازی ها برای ارائه آموزش ضمن فرایند یاددهی ـ یادگیری 
بهره گیری می شود، ارزشیابی از خود نرم افزار، یادگیری یادگیرنده و 
چگونگی استفاده معلمان از این ابزار آموزشی ضرورت می یابد )زنگنه، 
1394(. استفاده از فناوری های نوین مانند شبیه سازی ها در آموزش 
موجب ارتقای کیفیت آموزش شده و به فراگیری محوری، یادگیری 
فعال و مادام العمر، تعامل در یادگیری و چندرسانه ای بودن آموزش 
تغییر  یادگیری  روش های   .)1395 )صادق زاده،  می شود  کمک 
کرده اند و از مدل آموزش سنتی به مدل فراگیر محور منتقل شده 
است که شامل یادگیرنده در یک نقش فعال است. در حال حاضر 
روش های یادگیری از یادگیری با گوش دادن به یادگیری از طریق 

انجام دادن کار تغییر کرده اند. 

جدول 6. نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر شبیه سازی آموزشی بر مؤلفه های هدف گرایی تحصیلی

SSdfMSFpµObserved Powerمتغیر وابستهمنبع تغییرات

پیش آزمون

613/831613/83723/940/0010/941/00تسلط هدف

417/981417/981301/040/0010/961/00عملکرد

882/661882/664080/580/0010/981/00پرهیز از شکست

عضویت گروهی

27/05127/0531/900/0010/411/00تسلط هدف

22/54122/5470/160/0010/601/00عملکرد

18/91118/9187/440/0010/661/00پرهیز از شکست

خطا

38/15450/84تسلط هدف

14/45450/32عملکرد

9/73450/21پرهیز از شکست

کل

36114/0050تسلط هدف

28228/0050عملکرد

29938/0050پرهیز از شکست
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شبیه سازی های آموزشی منجر به تغییر در روند آموزش، در نحوه 
یادگیری و یادگیری باکیفیت است )ذوالفقار، ژوو، آسمی، یاسین 
و هوآنگ26، 2018(. شبیه سازی ها با ایجاد هماهنگی سازنده 
بین مطالب به معلم کمک می کند و در ایجاد انگیزش تحصیلی به 
فراگیران کمک کرده و آن ها را برای دانش آموزان غنی تر، مؤثرتر، 
این روش، دانش آموزان فرصت  زنده تر می کنند. در  و  جالب تر 
تسلط بر مهارت هایی را به دست می آورند که در دنیای واقعی 
امکان کسب آن کمتر است. شبیه سازها به گونه ای برنامه ریزی 
دانش آموزان  ناصحیح  اقدامات  مقابل  در  بتوانند  که  می شوند 
واکنش نشان داده و با بازخورد مناسب، نسبت به تصحیح اقدامات 
دلیل  به  رایانه ای  شبیه سازی های  این،  بر  عالوه  کنند.  کمک 
ماهیت تعاملی که دارند، باعث بروز کندوکاو شده و دانش آموزان 
را درگیر در مسائل آموزشی می کنند و با بازخوردهای سریعی که 
می دهند، باعث ایجاد عالقه در دانش آموزان شده و سطح فعالیت 
و انگیزش آنان را افزایش می دهد )محمودی و حسینی، 1394(. 
وقتی دانش آموزان را مسئول حل مسائل در موقعیتی شبیه به 
زندگی واقعی می کنیم، ابزاری در اختیار آن ها قرار می دهیم که 
بتوانند راه حل های منحصر به فرد خود را ارائه دهند و از روش های 
آموزشی  شبیه سازی  کنند.  استفاده  یادگیری  جهت  در  خود 
تالش می کند تا هیجان، کنجکاوی طبیعی، میل دانش آموزان 
به کشف و خالقیت را زنده نگاه دارد. هر معلمی به این مسئله 
کاماًل واقف است که برای اجرای یک تدریس موفق و دریافت 
بازخورد مناسب، باید برای یادگیرنده ایجاد انگیزه و هیجان کند 
تا یادگیرنده با توجه و عالقه بیشتری به فراگیری درس بپردازد. 
شبیه سازی آموزشی، کاربرد انکارناپذیر و مؤثری را در این زمینه 
دارد و می تواند انگیزه ای دو چندان در میان دانش آموزان ایجاد 
کند. شبیه سازی آموزشی این امکان را به معلم می دهد که با 
طرح های ابتکاری هیجان آور، دانش آموزان را به فعالیت بیشتر در 
بحث درسی وادار کند تا زمینه عالقه به یادگیری در آنان بیشتر 
شود )مهتری آرانی و همکاران، 1397(. بدین ترتیب، عملکرد 

یادگیری دانش آموزان بهبود می یابد.

به  صورت  که  است  این  پژوهش  محدودیت های  جمله  از 
مقطعی انجام  شده بود. به این دلیل، نتیجه گیری درباره علیت 
را دشوار کرد. این پژوهش در شهر بادرود انجام شده بود و نتایج 
آن را نمی توان به شهرها و استان های دیگر تعمیم داد. کاربرد 
شبیه سازی هنگامی مؤثرتر است که ما اصول و مفاهیم ذهنی 
و پایه را به وسیله روش های دیگر آموزش داده باشیم و سپس 
برای آموزش مهارت عملی از شبیه سازی استفاده کنیم؛ بنابراین 
ذهنی  مهارت های  بهبود  جهت  می شود  پیشنهاد  معلمان  به 
دانش آموزان  به  را  مفاهیم  و  اصول  ابتدا  یادگیری،  تسهیل  و 
آموزش دهند و سپس همراه با روش سنتی و به  عنوان مکمل از 
شبیه سازی آموزشی برای مهارت های عملی و کاربردی استفاده 

26. Zulfiqar, Zhou, Asmi, Yasin & Huang

با کاربرد  پیشنهاد می شود جهت آشنایی کامل معلمان  کنند. 
شبیه سازی آموزشی یک دوره آموزشی برگزار شود و در مراکز 
تربیت مدرس و آموزش های ضمن خدمت بـه مدرسان مقاطع 
مختلف تحصیلی این روش ها آموزش داده شود تا در این مقاطع 
نیز بتوان از این روش بهره جست، همچنین در پژوهش بعدی از 
شبیه سازی در دروس دیگر )زیست شناسی، شیمی، علوم زمین، 
ریاضیات( استفاده شود و پژوهش در جامعه آماری دیگر همچون 
دانشجویان و دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شود 
و به پژوهش در رابطه با طراحی و ساخت شبیه سازی آموزشی 
بر اساس اصول روان شناسی یادگیری و استفاده از شبیه سازی  

آموزشی برای آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه بپردازند.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. 
شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق و مراحل اجرای آن قرار 
گرفتند. آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان 
داشتند و می توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک کنند 
و در صورت تمایل، نتایج تحقیق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

حامی مالی

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی در بخش 
های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان به طور یکسان در تهیه این مقاله مشارکت 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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