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 (1)فرهومندافسون 

آموزان بر یادگیری و نحوۀ عملکرد دانش کیزیف یهاشیآزما یسازهیشباستفاده از  ریثأتهدف از پژوهش حاضرر، بررسری و ارزیابی   چکیده
آموزان و اثراد آن را بررسی کرد. ای  تحقیق از حیث هدف واسرۀۀ آن بتوان میزان ای  تاثیرگااری بر سررعت عمو و نمراد دانشاسرت تا به

آموزان سال یازدهم مدرسه نشباشرد. اامۀۀ آماری تحقیق شرامو کلیۀ دامی (آزمایشری) های علّیپژوهش کاربردی بوده و روش تحقیق، روش

آوری شررده از مدد زمان عملکرد های امعباشررد. پژوهش براسرراد دادهنفر می 01به تۀداد  88-89عفت اسررتان اردبیو در سررال تح رریلی 
مورد تجزیه و  SPSSدست آمده از طریق نرم افزار اند. اطلاعاد بهسازی شدهآزمایشری اسرت که شربیه 1ها در آموزان و نمراد آزمودنیدانش

دهد با های پژوهش نشان میها از تحلیو واریانس یک طرفه و آزمون بونفرونی اسرتفاده شده است. یافتهتحلیو قرار گرفت. برای بررسری داده
ها، استفاده از هطرفه و سۀح مۀنادار آن و انجام آزمون بونفرونی برای تۀیی  تاثیرپایری گرودسرت آمده از تحلیو واریانس یکبهتواه به نتایج 

سازها در اهت یادگیری و آموزش هرچه شبیهتوان از های سرعت عملکرد و نمراد بسیار موثر هستند، پس میسازها در هر یک از مؤلفهشبیه

 آموزان ، بهره برد.بهتر دانش
 

  .سازیهیشبسرعت عملکرد،  ، فیزیک  کلیدی هایواژه

 

The Effect of Using Physics Experiments Simulation Software on Students’ Learning and 

Performance  

 
Afsoon Farhoomand 

 

Abstract The purpose of this study was to investigate and evaluate the effect of using physics experiment 

simulations on students 'learning and performance so that the extent of this effect on students' performance 

speed and grades can be examined. This research is applied in terms of purpose and the research method 

is causal (experimental). The statistical population of the study includes all 11th year students of Effat 

school (N=45) in Ardabil province in the academic year of 2019-2020. The research is based on data 

collected from students’ performance time and their scores on 5 simulated experiments. Data were analyzed 

using SPSS software. One-way analysis of variance and Bonferroni test were used to analyze the data. 

Findings show that according to the results of one-way analysis of variance and its significance level and 

Bonferroni test to determine the effectiveness of groups, the use of simulators in each of the components of 

performance speed and grades is very effective, so simulators can be used to learn and teach students 

better. 
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 مقدمه

 آموزشررری، ۀبرنام هر کننده دریکی از عناصرررر تۀیی 

فنونی اسررت که  ها وروش ها،انتخاب موثرتری  شرریوه

ود. گرفته ش کارمختلف یادگیری باید بههای درموقۀیت

تردریس بیش از انتقرال دانش اسرررت. به عبارتی دی ر 

، اهدافای اسررت که از سرره ب ۀد ال وی پایرفته شررده

در اینکه  .ها و ارزشرریابی تشررکیو شررده اسررتروش

یادگیری بخش مهمی از اهداف آموزش و پرورش بوده 

، وباسرت شکی نیست و همواره در کنار یادگیری مۀل

    آموزش تاثیرگاار، نقش بسزایی داشته است.

سررازی آموزشرری برای افزار شرربیهاسررتفاده از نرم 

منظور یاددهی بهتر ها بهآموزان در تمرامی رشرررتهدانش

دلیو  سازی بهتواند بسریار مفید باشرد. شرربیهمفاهیم می

پایری بالایی که دارد مورد اراابیرت، پویایی و انۀۀاف

ا افزارهاسرررت. با اسرررتفاده از ای  نرمتواه قرار گرفته 

ه سازی بتوان به آموزش آسان مۀالب پرداخت. شبیهمی

شررود دلیو قدرد بالایی که در یاددهی دارد، مواب می

آموز از سۀح فهمیدن بالاتر رفته و به که یادگیری دانش

سرررۀح تحلیرو مفاهیم برسرررد. همجنی  مواب بهبود 

شود. با استفاده رد مید آموزان در کلاددانش توانایی

توانررد مۀررالررب را آموز میاز ای  نرم افزارهررا، دانش

ازها سآسرانی و در زمان کمتری یاد ب یرد. کار با شبیهبه

هررا بخش خواهررد بود و آنآموزان لررادبررای دانش

صرررورد مکرر تا زمان تواننرد به یادگیری مۀالب بهمی

ای  بخش بودن فهم کررامررو بزردازنررد. همجنی  لرراد

کنررد و آموز اررااب میمحیط، یررادگیری را برای دانش

 ها برایبخشد. انجام برخی آزمایشآموزش را بهبود می

ها را آموزان خۀرنرا  اسرررت یرا برخی آزمرایشدانش

سرررازی ای  توان به تۀداد زیادی انجام داد. شررربیهنمی

 هایسازد که به انجام آزمایشامکان را برای ما میسر می

صورد مکرر بزردازیم و در صورد واود خۀرنا  به 

اشرررتبراه در انجام آزمایش، دوباره آن را انجام دهیم. از 

توان به ایجاد سررازی میدی ر ویژگی اسررتفاده از شرربیه

آموزان با فهم آموزان اشرراره کرد. دانشان یزه بی  دانش

مۀرالرب، برای یرادگیری مۀرالب ادید ان یزه پیدا می

 برای هاراه بهتری  از یکی سازیکنند. به طور کلی شبیه

 ااسررامی بۀدیسرره حالت دادن نشرران یا مدل نمایش

 مشررکو آموزانبرای دانش هاآن ذهنی ت ررور که اسررت

 .است

هررای در ایر  پژوهش مررا تۀرردادی از آزمررایش 

  ایم. در ایسازی کردهآزمایش اه فیزیک یازدهم را شبیه

دسرررترد ها نحوه انجام هر آزمایش در سرررازیشررربیه

سازی دارای آموزان قرار گرفته شرده اسرت. شربیهدانش

های زیادی در امر یادگیری اسرررت. در ای  مقاله ویژگی

ی دو فاکتور یادگیری و سررررعت خواهیم به مۀالۀهمی

 آموزان بزردازیم.عمو بی  سه گروه از دانش

ازها سی اسرتفاده از شبیههایی در زمینهقبلا پژوهش 

های مختلف دانش اهی مانند ها در رشتهایو چندرسانه

، [5] ، فیزیک[4]شررریمی  ،[3] ، بیولوژی[1,2] مکانیک

ها و سرایر رشته [7]، زبان ان لیسری [6] شرناسریزمی 

ر ها بانجام گرفته شرررده اسرررت. نتایج اک ر ای  پژوهش

کید أسررازها تها و شرربیهایلزوم اسررتفاده از چندرسررانه

سررازها و دادند که شرربیهها نشرران داشررت. ای  پژوهش

ها به دلیو ااابیتی که دارند؛ ان یزۀ افراد ایچندرسرررانه

ها برای یادگیری بهتر افزایش را در زمینۀ اسررتفاده از آن

هررا برای دهررد. کررار مررا نیز در ادامررۀ همی  پژوهشمی

ک سازهای آزمایش فیزیبررسری تأثیر اسرتفاده از شربیه

ان و نحوۀ عملکرد آموزسررال یازدهم در یادگیری دانش

 ها در آزمایش اه است.آن

با استفاده از رایانه و تلف  همراه، مۀلمان در کلاد  

 سازیها قادر خواهند بود به صورد شبیهو آزمایشر اه

که شررامو صرررود، ت ررویر و مت  اسرررت به یاددهی 

آموزان با آموزان بزردازنرد. درگیر سررراخت  دانشدانش
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وری در کلاد شررده و آموزمحسررازها باعث دانششرربیه

اویی آموزان و مۀلمان صررررفههمجنی  در وقت دانش

 کند.عنوان راهنما عمو میشود و مۀلم بهمی

 تحقیقروش 

هررای آزمررایش از آزمررایش 1در ای  پژوهش تۀررداد 

( آزمایش 5های آزمایش اه فیزیک سال یازدهم با عنوان

 یهادست اه و ( آزمایش مدار1 هاخازن شدن خالی و پر

 ویژه ( آزمررایش مقرراومررت0الکتریکی گریری انرردازه

اهم  قانون و گسیو نور ( آزمایش دیود0فلزی  رساناهای

الکتریکی، را با استفاده از  بارهای کنش( آزمایش برهم1

ایم. سررازی کردهشرربیه Adobe Animate 2019افزار نرم

آموز دختر سال یازدهم دانش 01اامۀۀ آماری ما شامو 

ها و مراحو انجام ت. در طول ارزیابیمدرسرۀ عفت اس

پژوهش از مۀلم یکسرران و ابزار آزمایشرر اهی یکسانی 

 51آموزان در قالب سه گروه اسرتفاده شده است. دانش

روه اند. گبندی شدهصرورد کاملا  ت رادفی گروهنفره به

اول قبو از حضررور در آزمایشرر اه ملزم به اسررتفاده از 

بو از حضرررور در سرررازهرا بودند. گروه دوم قشررربیره

ند کنها را مۀالۀه میآزمایش اه، فقط دستورکار آزمایش

ها قرار های انجام شرررده در اختیار آنسرررازیو شررربیه

گیرد وگروه سروم بدون مۀالۀۀ قبلی در آزمایشر اه نمی

السه برای هر گروه و هر  1شدند. به مدد حاضرر می

ها توسرررط سررراعرت، آزمرایش 1/5السررره حرداک ر 

نفره، به پنج  51انجام گرفت. هر سه گروه  آموزاندانش

ها اند و ای  زیرگروهبندی شرردهنفره تقسرریم 0زیرگروه 

. اندها پرداختهدر هر السه به انجام یکی از ای  آزمایش

و زمرران انجررام هر  14در هر السررره نمرۀ هر گروه از 

دقیقره برای هر زیرگروه ثبت  84آزمرایش حرداک ر ترا 

با اسرررتفاده از آنالیز واریانس شرررده اسرررت و در ادامه 

بره تجزیه و تحلیو  [8] فرونیطرفره و آزمون بونیرک

آموزانی ایم. برای فرضرریه پژوهش: دانشها پرداختهداده

های انجام سررازیکه قبو از حضررور در کلاد، از شرربیه

 آموزانی که از ای کنند نسبت به دانششرده استفاده می

و عملکرد  یریادگی اندها اسررتفاده نکردهسررازیشرربیه

  دارند. یبهتر

 نتایج و بحث

آموزان در های توصررریفی مربوه به یادگیری دانشداده

( نشرران 5( آورده شررده اسررت. نتایج ادول )5ادول )

دهد که نمراد یادگیری گروه اول، یۀنی گروهی که می

 اند های انجام شرررده اسرررتفاده کردهسرررازیاز شررربیره

(11/59 M= 44/5وSD=از نمرا ) د یادگیری گروه دوم

یۀنی گروهی که فقط از دستورکار آزمایش اهی استفاده 

( و گروه سرروم یۀنی =04/4SDو =M 01/51اند )کرده

( =14/4SDو =M 11/50گروهی که بدون مۀالۀۀ قبلی )

 ها پرداخته اند، بالاتر است.به انجام آزمایش

( نترایج تحلیو واریانس بر روی نمراد 1اردول ) 

دهد. مقدار آموزان را نشررران مییرادگیری دانشآزمون 

کمتر  41/4است که مقدارش از  40/4عدد  .Sigسرتون 

د توانها نمیاسرت. ای  مبی  آن اسرت که میان ی  گروه

برابر براشرررد. نتایج اارای تحلیو واریانس بیان ر تاثیر 

موزان آسازی بر یادگیری دانشدار اسرتفاده از شبیهمۀنی

آموزان در هر دست آمده دانشبهتایج اسرت. بر اساد ن

اد اند، نمرساز استفاده نکردهدو گروه دی ر که از شربیه

  اند.تری را از خود نشان دادهیادگیری پایی 

ها رد شررده اسررت به حال که برابری میان ی  گروه 

نتایج  (0)پردازیم. در ادول ها میبررسرری از ی گروه

کنیم. ده میفررونی را مشرررراهررااررای آزمرون برون

که از نتایج ای  ادول قابو اسررتنباه اسررت، طوریهمان

داری بی  نمراد یررادگیری گروه اول و اختلرراف مۀنی

( اسررت. اما 40/4 <41/4گروه سرروم واود دارد چون )



 آموزاندانش یادگیری و نحوۀ عملکرددر فیزیک  یهاشیسازآزماهیشبافزار استفاده از نرم ریثأت 59

 

 5044، یکشمارۀ ، نخستسال      آموزش علوم تجربیپژوهش در نشریۀ 

 برریرر  گررروه اول و گررروه دوم برره دلرریررو ایررنررکرره 

( است و از سۀح مۀناداری در نظرگرفته 41/4 < 10/4)

ختلاف محسوسی واود ندارد. ولی شده بزرگتر است، ا

دار است چون تفاود بی  گروه دوم و گروه سوم مۀنی

   ( است.41/4 > 401/4)

 

 

 هاها در آزمون یادگیری آزمایشنمراد آزمودنی  5ادول 

 مقدار ماکزیمم مقدار مینیمم خطای استاندارد (SDانحراف معیار) (Mمیانگین) هاتعداد داده 

 14/58 51 00115/4 44444/5 11/59 1 گروه اول

 14/59 51 10810/4 04149/4 01/51 1 گروه دوم

 51 11/51 11005/4 14444/4 11/50 1 گروه سوم

 14/51 11/51 83083/4 54505/5 83/51 51 کل

 

 آموزانیادگیری دانش نمراد آزمون طرفهکی انسیوار ویتحل  1ادول 

 .Sig آماره فیشر میانگین مربعات درجات آزادی مجموع مربعات 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل

100/54 

014/0 

890/50 

1 

51 

50 

101/1 

109/4 

189/8 440/4 

 

 فرونینتایج آزمون تۀقیبی بون  0ادول 

 .Sig انحراف معیار اختلاف میانگین هاگروه

 گروه اول
 004/4 00009/4 04/4 دومگروه 

 440/4 00009/4 44/1 گروه سوم

 گروه دوم
 004/4 00009/4 -04/4 گروه اول

 401/4 00009/4 04/5 گروه سوم

 گروه سوم
 440/4 00009/4 -44/1 گروه اول

 401/4 00009/4 -04/5 گروه دوم

 

 هاها در آزمون سرعت انجام آزمایشنمراد آزمودنی  0ادول 

 
تعداد 

 هاداده
 خطای استاندارد انحراف معیار )دقیقه( میانگین

 مقدار مینیمم

 )دقیقه(

 مقدار ماکزیمم

 )دقیقه(

 94 04 08550/0 19199/1 11 1 گروه اول

 84 94 91490/5 59004/0 90 1 گروه دوم

 514 544 10500/0 00004/9 541 1 گروه سوم

 514 04 59940/0 11415/50 00/99 51 کل
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 آموزانها توسط دانشزمان انجام آزمایش کۀرفهی انسیوار ویتحل  1ادول 

 .Sig آماره فیشر میانگین مربعات درجات آزادی مجموع مربعات 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل

000/0540 

444/194 

000/0090 

1 

51 

50 

001/5115 

000/09 

540/01 444/4 

 

 فرونینتایج آزمون تۀقیبی بون 0ادول 

 .Sig انحراف معیار اختلاف میانگین هاگروه

 گروه اول
 410/4 08081/0 -44/50 گروه دوم

 444/4 08081/0 -44/01 گروه سوم

 گروه دوم
 410/4 08081/0 44/50 گروه اول

 445/4 08081/0 -44/15 گروه سوم

 گروه سوم
 444/4 08081/0 44/01 گروه اول

 445/4 08081/0 44/15 گروه دوم

هررای توصررریفی مربوه برره سررررعررت عمررو داده 

آورده شرررده اسرررت. نتایج  (0)هرا در ادول آزمودنی

ها دهرد کره زمان انجام آزمایشنشررران می (0)اردول 

های سررازیتوسررط گروه اول، یۀنی گروهی که از شرربیه

( از =1SD /19و  =11Mاند )انجام شررده اسررتفاده کرده

های گروه دوم یۀنی گروهی که فقط انجام آزمایش زمان

 از دسرررتورکررار آزمررایشررر رراهی اسرررتفرراده کرده انررد 

(90M=  59/0وSD= و گروه سررروم یۀنی گروهی که )

( بره انجرام =00/9SDو=M 541بردون مۀرالۀرۀ قبلی )

تر اسرررت و سررررعت عمو اند، پایی ها پرداختهآزمایش

 اند.بهتری داشته

واریرانس بر روی زمان  نترایج تحلیرو (1)اردول  

دهد. آموزان را نشرران میها توسررط دانشانجام آزمایش

کمتر اسررت. ای  بیان ر آن  41/4از  .Sigمقدار سررتون 

تواند برابر باشررد. نتایج ها نمیاسررت که میان ی  گروه

اده از دار اسررتفاارای تحلیو واریانس بیان ر تأثیر مۀنی

اسررت. بر آموزان سررازی در سرررعت عمو دانششرربیه

آموزان در دو گروه دسرررت آمده دانشبهاسررراد نتایج 

اند، سرررعت عمو سرراز اسررتفاده نکردهدی ر که از شرربیه

  اند.تری را از خود نشان دادهپایی 

ها رد شررده اسررت به که برابری میان ی  گروهحال 

( نتایج 0پردازیم. در ادول )ها میبررسرری از ی گروه

طور کنیم. همانرا مشرراهده میفرونی اارای آزمون بون

که از نتایج ای  ادول قابو اسرررتنباه اسرررت، اختلاف 

داری بی  زمان انجام آزمایش توسررط گروه اول و مۀنی

 (44/4 <41/4) ( و گروه سوم410/4 <41/4گروه دوم )

واود دارد. همجنی  بی  گروه دوم و گروه سررروم برره 

ود ( اختلاف محسروسی وا445/4 < 41/4دلیو اینکه )

از تأثیر ستوان نتیجه گرفت استفاده از شبیهدارد. پس می

آموزان در آزمایش اه بسیار زیادی در سرعت عمو دانش

 ها دارد.و موقع انجام آزمایش
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 گیرینتیجه

ازها سهدف از ای  پژوهش بررسی تأثیر استفاده از شبیه

آموزان در آزمایش اه در یادگیری و نحوۀ عملکرد دانش

آموزان به سررره گروه یازدهم بود. دانش فیزیرک سرررال

ازها سشبیهتقسریم شردند: گروه اول مجاز به استفاده از 

بودند، گروه دوم مجاز به استفاده از دستورکارهای آماده 

ها بودند و گروه سرروم بدون مۀالۀۀ شررده برای آزمایش

ها شدند. نمراد آزمودنیقبلی در آزمایشر اه حاضر می

و سررعت انجام آزمایشاد، هر دو میزان تأثیرگااری بر 

دهد. در ای  پژوهش مورد بررسی یادگیری را نشان می

 ویحلتقرار گرفته است. برای بررسی و ارزیابی بیشتر از 

 و نمراد فرونیو آزمون تۀقیبی بون طرفهکی انسیوار

ها اسررتفاده شررده اسررت. در تحلیو زمان انجام آزمایش

در نظر گرفته  41/4طرفه سرررۀح مۀنادار یکواریرانس 

دست یافتیم  40/4شده است که در ای  بررسی به عدد 

که نشرران ر تفاود مۀناداری اسرررت. همجنی  در ادامه 

سرۀح مۀنادار مشاهده شده را فرونی آزمون تۀقیبی بون

اند، های چندگانه انجام دادهبر اساد واقۀیتی که مقایسه

ها نشررران داد که تحلیو دادهنمودیم. تجزیه و تۀردیرو 

گروه اول و دوم در مقرایسررره برا گروه سررروم اختلاف 

هرا دارند و نمراد به داری در یرادگیری آزمرایشمۀنی

اند. همجنی  تجزیه و مراترب برالاتری را کسرررب کرده

آموزان در تحلیو انجام شرررده روی نحوۀ عملکرد دانش

ا دهد که گروه اول در مقایسرره بآزمایشرر اه نشرران می

گروه دوم و سرروم اختلاف محسرروسرری دارد و سرررعت 

آموزان گروه اول بسرریار بالا اسررت. در اک ر عمو دانش

آموزان قبو از حضررور در آزمایشرر اه فقط موارد دانش

موظف به خواندن دسررتورکارهای مربوطه هسررتند و از 

های لازم برای آنجرایی کره دسرررتورکرارهرا، اراابیرت

ها الۀه در آزمایشررر اهآموزان را نردارند بدون مۀدانش

یابند که نتیجۀ آن سرررۀح پایی  یادگیری و حضرررور می

آموزان اسررت. با تواه به نحوۀ عملکرد ضررۀیف دانش

سررازها از ااابیت خوبی برخوردار هسررتند، اینکه شرربیه

مند هسرررتند. ها علاقهآموزان بره اسرررتفراده از آندانش

همجنی  بررا در نظر داشرررت  ای  موضرررو  کرره ای  

صورد فایو قابو استفاده در رایانه و زها هم بهساشربیه

های همراه، در اختیار هم فرایو مورد اسرررتفاده در تلف 

آموزان گااشررته شررده اسررت، تمایو به اسررتفاده از دانش

ر ها و یادگیری هها بالاتر رفته و دسترسی به آزمایشآن

شود. با تواه به پژوهش تر میچه بیشرتر مفاهیم سراده

ی و سازها بازده یادگیرنیز اسرتفاده از شربیه انجام گرفته

 بخشد. آموزان را بهبود مینحوۀ عملکرد دانش
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