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 چکیده
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 یکارشناسز  یهزا  در دوره ي شزال  بزه تح ز    شزوویا  دان يزه پزژوهش، ک   یجامعه آمزار . انوام شده است یالم،ا

بزه   ینفر از آنهزا بزه رزورص ت زادف     481و   بوده یالمدانشااه ا یاقت اد و حسابدار ی،بازریان یریتمد یها رشته
 یتعزداد  یيدآ  به تأ یینامه محقق ساخته بوده که روا ها، پرسش داده یآور ابزار جمع. عنوا  نمونه انتخاب شدند

 یآلفزا  یبآ  بزا اسزتفاده از  زر    یزایی و پا يدرسز  يزق مزرتبط بزا حزوزه تحق    یع مز  يأصه یاعضا وا  از متخ  
 یهزا  و داده یتنزی و مزا   uبا اسزتفاده از آزمزو     یسنو بخش نظر هایداده. یدبرآورد یرد 431/0کرونباخ معادل 
پزژوهش   یجنتزا . یدنزد یرد يز  و تح  یزه توز یانساروتح ي  کوو  tآزمو   با استفاده از آزمایشی يمهبخش طرح ن
کزه   یمعنز  یزن بزه ا  ؛وجزود دارد  داری یتفاوص معن یادیيری يثو شاهد از ح یشیدو یروه آزما يننشا  داد که ب

 يطدر محز  يزت از فعال یشزی یزروه آزما  یا دانشزوو  ينچنز  هز  . از یروه شاهد بزود  يشب یشییروه آزما یادیيری
 . اند حد خوب برآورد نموده درود را خ یادیيرینموده و  يشتریب یتاظهار ر ا سازی يهشب
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 مقدمه

هزای   آوری اطالعزاص و ارتباطزاص تحزوشص شزارفی را در نظزام      های فن های اخير پيشرفت در دهه
آوری اطالعزاص، امزروزه بزه عنزوا       فزن  (.Tafakhori, 2005)ایوزاد کزرده اسزت     آموزشی جها 

ابزاری توانمند در خدمت بشر قرار یرفته و همه امور را در اکثر کشورهای جها  تحت تزأثير قزرار   
عمزق و وسزعت    آوری اطالعاص و ارتباطاص در ایواد انايزه، فن(. Fazli et al., 2012)داده است 

ی و پایدار سزاختن آ ، رفزع خسزتای و کسزالت فرایيزرا  و ایوزاد مهزارص  هنزی         داد  به یادیير

با توجزه بزه پيشزرفت     .(Shariatmadari, 2011)ها نقش مؤثری دارد  یویی به پرسش جهت پاسخ
بزا  . خوش تغيير و تحزول هسزتند   های حاک  بر آ  همواره دست های آموزشی و فعاليت جوامع، نظام

شزوند و تزأمين    چيده شد  جوامع، نيازهای فردی و اجتماعی نيز متنوع میپيشرفت ع وم و فنو  و پي
بنابراین، مسؤوليت مع   امروز نسزبت بزه   . پذیر است های آموزشی پيشرفته امكا  آنها در سایه روش

جامعزه و افزراد آ  را بزه سزوی تحزول       ،های سنتی با روش ،تواند تر شده و دیار نمی یذشته سناين
 . سوق داد

هززای جدیززد ماننززد کزام يوتر و بززه دنبززال آ  اینترنززت، در عررززه آمززوزش،   آوری ر فززنبزا ظهززو 
وجزود آمزده اسزت کزه یكزی از ایزن        های الكترونيكی بزه  های یادیيری جدیدی مانند محيط محيط
ای از بعضزی وسزای     سازی نسزخه  شبيه. است 4سازی شبيه ،ها های آموزشی مؤثر در این محيط روش

های رفتاری یک سيست  فيزیكزی   باشد و تالش دارد تا بعضی جنبه کاری میهای  حقيقی به موقعيت
 ،هزا  سزاز  شزبيه  (.Bruschi et al., 1999)یا انتزاعی را به وسي ه رفتار سيست  دیازری نمزایش دهزد    

تواننزد، در ارتقزای یزادیيری و یادسز اری و متعاقبزا  رشزد کيفيزت         یكی از ابزارهایی هسزتندکه مزی  
دانشزوویانی کزه    مطالعاص یذشته نشا  داده (.Cotton, 1991)ری داشته باشند آموزشی تأثير بسيا

انزد،   سزازی اسزتفاده نكزرده    اند عم كرد بهتری از دانشوویانی که از شبيه سازی استفاده کرده از شبيه
  .(Wolffe et al., 2002)دارند 

بزرای آمزوزش و    هزای جدیزد   شده آموزش بورس یكزی از شزيوه   سازی و شبيه  ای محيط چندرسانه
بزوده کزه   ( 3فزارکس )یادیيری مفاهي  و ارول ک ی حاک  بر بازار بورس و مبادله ارزهای خارجی 

توا  با طراحی و بزه کزار بزرد  یزک محزيط       می. شود های جدید آموزشی محسوب می آوری از فن

                                                      
1. Simulation  

2. Multimedia 

3. Forex 
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 سازی و موازی،  من متنوع و جالب کرد  محزيط یزادیيری، فرایيزرا  بزدو  خطزر، بزدو        شبيه
هزای زنزدیی    و بزا پيچيزدیی   پذیری به توارب یادیيری دسترسزی پيزدا کننزد    هزینه زیاد و ریسک
سزازی در عررزه آمزوزش،     های شزبيه  ایر چه به ع ت جدید بود  کاربرد محيط. واقعی آشنا شوند

هزای انزدکی کزه در ایزن حزوزه       تحقيقاص زیادی در این زمينه رورص نارفته، اما، حار  پزژوهش 
یادیيری در راستای تسزهي ،   -یند یاددهیآها در فر ه حاکی از تأثير مثبت این محيطرورص پذیرفت

سزاز جدیزد، بزه فرایيزرا       این محيط شبيه.(Hashemi, 2010) تسریع و تعمق یادیيری بوده است
یزاد  را دهد که مفاهي  و ارول ک ی حاک  بر بازار بورس و مبادله ارزهای خارجی  این امكا  را می

این مهارص به افراد کمک خواهد کرد که در بازار پویای بورس اقدام به خرید و فروش به یرفته و 
یيزری رزحيد در ایزن بزازار، مبتنزی بزر شزانس و خطرپزذیری محز            ت زمي  . موقع سزهام نماینزد  

یر بزوده تزا بداننزد     های ک يدی بورس را نظاره ب كه فعاش  این بازار با هوشياری، شاخص ،باشد نمی
به عبزارص دیازر، بزين مفزاهي  ت زوری      . و در چه موقعی باید خریداری و یا فروخته شود چه سهامی

دار کزه   به یزادیيری معنزی  فرایيرا  کند و  بورس و کار عم ی در بازار بورس ارتباط شزم ایواد می
اسزت کزه    معتقزد  (Gredler, 1994)یردلزر  . کننزد  ترین شك  یادیيری است دست پيدا می عميق

سزازی و تعامز  بزين     سازی آموزشی، ایواد تعام  بين فرایيزرا  و عنارزر شزبيه    شبيه ویژیی اساسی
 .فرایيرا  با سایر افراد است

آوری موجزب   پيشزرفت فزن   نامنزد،  ای مزی  انهسز کزه آ  را محزيط چنزد ر    ویزک  بيسزت در قزر   
 هزای یزادیيری و آموزشزی بزه شزدص رونزق یيزرد        در محزيط  رویكزرد  از این است که استفاده شده

(Leow & Neo, 2014) . یيزری تمزام    ه طزور چشز   بز آوری اطالعزاص و ارتباطزاص    فزن  ،چنزين  ه
هزای آموزشزی اعز  از     تمزام شزيوه   .های آموزشی را متحول ساخته اسزت  محيطخ وص ها به زمينه

بنزابر ایزن تمزام مؤسسزاص آموزشزی       .یيرند آوری بهره می فن دور و الكترونيكی از این سنتی، از راه
انزد کزه    یيری جدید و فضاهای موازی را سر لوحه تغييزراص اساسزی خزود قزرار داده    های یاد روش

 آوری اطالعاص و ارتباطاص است هایی است که دستاورد فن یيری از ابزارها و سيست  اش بهره شزمه
.(Alvites Huamani, 2014)  

های رایزج و   روش کنند، در حالی که بر روی به کار برد  دانش تمرکز می ها معموشً سازی شبيه
مطالعزاص زیزادی توسزط    . سنتی بيشتر بزر روی رسزاند  اطالعزاص و دانزش انتزاعزی تمرکزز دارنزد       

سزازی شزده و روش    هزای شزبيه   نظرا  تع ي  و تربيت در خ وص تأثير محزيط  دانشمندا  و راحب
  .یردد میبه اخت ار به تعدادی از آنها اشاره در ادامه رایج و معمول بر یادیيری انوام شده که 
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هزای قزدیمی    سزازی و روش  هزای شزبيه   تحقيقی بر روی مقایسه روش (Pierfy, 1997)پایرفی
سازی بهتر و مزؤثرتر از   نتایج این بررسی نشا  داد که یادیيری و یادس اری به وسي ه شبيه. انوام داد

ه رسزيد  در تحقيق خود بزه ایزن نتيوز   ( Greenblat, 1981)ب ت  یرین. های قدیمی بوده است روش
سز اری مزؤثرتر    هزا در تسزهي  مو زوعاص یزادیيری و یزاد      ها در مقایسه با سایر روش سازی که شبيه

به منظور بررسزی مقایسزه تزأثير آمزوزش     (Sabaghan et al., 2010)ربالا  و همكارا  . اند بوده
ختزر  سازی و سنتی بر دانزش و مهزارص و نازرش فرایيزرا  د     یذاری ترکيباص آلی به روش شبيهنام

یززابی حيطززه نارشززی از آزمززو    از آزمززو  پيشززرفت تح ززي ی و بززرای ارزش  ،پایززه دوم متوسززطه
آزمزو  عم كزرد بهتزری     داد که فرایيرا  دو یروه در پس نتایج نشا  . سنوی استفاده نمودند نارش

سنوی بيانار ترليب فرایيزرا    های حار  از نارش یافته. اند در هر دو حيطه دانش و مهارص داشته
سازی به یافتن مدل مولكولی و تسزهي  بيشزتر و انتقزال مفزاهي  آموزشزی و قواعزد شزيمی بزا          با شبيه

در پژوهشزی بزا مو زوع اثربخشزی      (Delavar & Dortaj, 2005) درتزا   و دشور. سایرین اسزت 
هزایی کزه در    سازی  هنی بر بهبود کارکرد و پيشرفت تح ي ی دانشوویا  نشزا  داد آزمزودنی   شبيه

سازی  هنی شزرکت کزرده بودنزد نسزبت بزه یزروه کنتزرل، کزارکرد و پيشزرفت           های شبيه آموزش
ای،  سزازی فزرآورده   سازی  هنی فرآیندی در مقایسه با شبيه چنين، شبيه ه . تح ي ی باشتری داشتند

تحقيقی به منظور  (Asghari, 2010)ارغری. در بهبود کارکرد تح ي ی تأثير بيشتری داشته است
ایسه تأثير اجرای آزمایشااه موازی و روش تدریس معمول بر سه متغير دانش، تزوانش  بررسی و مق

هزای تزدریس    نتایج تحقيزق حزاکی از آ  اسزت کزه بزين روش     . و نارش فرایيرا  انوام داده است
چنزين، روش تزدریس حا زر     هز  . حا ر و معمول، در افزایش نارش تفاوص معناداری وجود دارد

آزمو  فرایيرا  رابطزه معنزاداری وجزود     آزمو  و پس بين نمره پيش. ستدر افزایش مهارص مؤثر ا
  .نداشته است

ای  رسزانه  تأثير چند انوام شد، (Gheysvandi, 2009)قيسوندی در پژوهش دیاری که توسط 

هزای   محور در فرایيرا  پایه سوم متوسطه دبيرسزتا   یير محور و فرا آزمایشااه موازی به روش مع  
هزای تحقيزق حزاکی از آ  اسزت کزه ميززا         یافتزه . مورد مقایسه قرار یرفزت کاميارا  دخترانه شهر 

محزور آمزوزش    هزای آزمایشزااه واقعزی و مع ز      یادیيری مفاهي  شيمی در فرایيرانی کزه بزه روش  
. انزد  اند، تقریباً به یک اندازه کمتر از فرایيرانی است که با روش فرایيرمحزور آمزوزش دیزده    دیده

بززه بررسززی تززأثير سززاده و تززو م  (Khalili Sharafeh et al., 2006) همكززارا و  شززرفه خ ي ززی
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نفزر دانشزووی درس    080ای بر بهبود عم كزرد تح زي ی   های  هنی فرآیندی و فرآورده سازی شبيه
نتزایج نشزا    . انزد  شناسی پرداخته تربيتی و روا  دوره کارشناسی دانشكده ع وم(  )شناسی رشد  روا 

 هنی موجب بهبود عم كرد تح ي ی دانشزوویا  شزده و ایزن تزأثيراص از طریزق      سازی  داد که شبيه
افزایش خودکارآمدی تح ي ی، انايزش، کاهش تأثيراص هيوانی و کاهش فقدا  کنتزرل پيامزد و   

نقزش   (Tobin, 2007)تزوبين  . های قب زی اسزت   پژوهش افزایش ميزا  مطالعه ایواد شده، که مؤید
های فنی مهندسزی را مزورد مطالعزه قزرار داد و بزر اثزر        در یادیيری رشته PSPiceساز  افزار شبيه نرم

 . ساز آموزشی در یادیيری ا عا  داشت افزار شبيه مط وب این نرم
یيززری مزؤثر اسززت   سزازی در یزاد   انززد کزه شززبيه  نشزا  داده  مطالعزاص یذشزته در جهززا  و ایزرا    

(Lakdashti et al., 2011Karami & Ataran, 2006, ). معتقد اسزت کزه بعزد از     4دی  رادیا
بزرای   خ زوص  توارب مستقي  عينی، توارب تق يد شده بيشترین تأثير را در فرایيری مطالب نو بزه 

هززا و  ای بسززياری از مطالعززاص پيشززين در خ ززوص چندرسززانه. تززر خواهنززد داشززت فرایيززرا  جززوا 
مع ز  و پاورپوینزت    ها حاکی از برتری این روش نسبت به روش رایج کتزاب، سزخنرانی   سازی شبيه
اما، این سؤال مطرح است که آیا واقعزاً در ایزرا  بزا    . (Hashemi, 2010, Rafati, 2010) باشد می

هزای   سزازی  افزاری موجود، شزبيه  افزاری و سخت توجه به ماهيت فرایيرا  و با توجه به امكاناص نرم
های فردی و بزا   نظریرفتن ویژیی توانند در یادیيری مؤثر باشند؟ به عبارص دیار، با در دیويتال می

هزای دیويتزال در قيزاس بزا      سزازی  توجه به سبک یادیيری دانشوویا  ایرانزی، آیزا اسزتفاده از شزبيه    
توانزد تزأثير    های رایج تدریس در مراکز آموزش عالی شام  سخنرانی مع   و پاورپوینت، می روش

وری زما  بيزرو  از کزالس فرایيزرا      ها بهره ای رسانه توا  با استفاده از این چند داشته باشد؟ آیا می
 را تقویت نمود؟ 

بزرای   ،های بورس وجود ندارد نهایی که در شهرهای مح  استقرار آنها سال دانشوویا  دانشااه
باشززند و بززه مززدد  بززا مشززك  مواجززه مززی( فززارکس)یززادیيری معام ززه در بززورس و بززازار مبادلززه ارز 

اکنزو  ایزن امكزا  بزرای دانشزوویا        ،سزازی شزده   های شزبيه  های نوین اطالعاتی و محيط ی آور نف
هزای خزود را بهبزود     های موازی توانایی ها فراه  شده است تا با کار در این محيط هیونه دانشاا این

در این تحقيق سؤاشتی در  هن متبادر است که آیا کزار   ،بنابراین با توجه به اهميت مو وع .بخشند
 ءخ وص بازار بزورس ارتقزا   دانش دانشوویا  را در ،سازی شده شبيه ای و های چندرسانه در محيط

                                                      
1. Edgar Dale  
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تزوا  یفزت    مومزوع مزی  در  ها دارند؟ برداشتی از کار در این محيط چه یا نه؟ دانشوویا  بخشد می
( فزارکس )سازی شده بورس و بزازار مبادلزه ارز خزارجی     که محيط شبيهاین است  ال اساسیؤسکه 
تا چه اندازه در باش برد  سطد دانزش، مهزارص    بهادار ایرا  اوراقبورس و  سازما  توسط شده تهيه

با توجزه بزه آنچزه اشزاره شزد ایزن پزژوهش بزه          ؟یيری رحيد دانشوویا  مؤثر است و توا  ت مي 
 :بررسی فر ياص زیر پرداخته است

شده و سازی  در زمينه تأثير محيط شبيهدو یروه آزمایش و شاهد بين دیدیاه دانشوویا   :فرضیه اول
درک و  ،منزدی، جزذابيت    ادراک یزادیيری، انايززه، عالقزه   )یادیيری روش رایج بر ابعاد مخت ف 

 . تفاوص وجود دارد( فه 
( فزارکس ) های بورس و بازار مبادله ارزهزای خزارجی   بين مياناين نمره یادیيری مهارص :فرضیه دوم

و ( یزروه آزمزایش  ) انزد  دیزده سزازی شزده آمزوزش     و شزبيه   ای محيط چندرسانه که در دانشوویانی
 .تفاوص وجود دارد( یروه شاهد) روش رایج

 روش 

آزمزو  و بزا هزدف     آزمزو  و پزس   آزمایشی بزا پزيش   این تحقيق در قالب یک طرح دو یروهی نيمه
( فارکس)سازی شده آموزش بورس و مبادله ارزهای  ای و شبيه رسانه بررسی ميزا  تأثير محيط چند

بزر ميززا  یزادیيری دانشزوویا  دانشزااه      ( سخنرانی، جزوه و پاورپوینزت ) در مقایسه با روش رایج
 .رورص یرفته است 4330ایالم در سال 

هززای مززدیریت، اقت ززاد و  شززام  ک يززه دانشززوویا  کارشناسززی رشززته ،جامعززه آمززاری ایززن تحقيززق
 (فزارکس )حسابداری دانشااه ایزالم بزود کزه آشزنایی بزا بزازار بزورس و مبادلزه ارزهزای خزارجی           

از هر رشته، دو کزالس بزه رزورص ت زادفی     . باشد های مه  رشته آنها می تواند، یكی از مهارص می
و ( نفزر دانشزوو   34سزه کزالس بزا    )انتخاب و با رعایت ار  انتساب ت ادفی در دو یروه آزمایش 

شزناختی نمونزه مزورد     هزای جمعيزت   ویژیزی . جایازین شزدند ( نفر دانشوو 84سه کالس با )شاهد 

 .ارایه شده است 4در جدول مطالعه 
 
 
 
 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   /… سازی شده آموزش ای و شبیهرسانه بررسی میزان تأثیر محیط چند

 
 های فردی نمونه آماری بر اساس برخی ويژگی فراوانی و درصدیتوزيع .  جدول 

 های فردیگیويژ  فراوانی فراوانی درصد فراوانی تراکمی

 دختر 33 5/50 5/50
 جنسيت

 پسر 34 5/13 400

 اقت اد 13 1  1 

 حسابداری 40 38  0 رشته تح ي ی

 دیریتم 44 38 400

یذراند  درس در خ وص  ب ی 11 3 /3 3 /3
 خير 410 4/40 400 بورس و مبادله ارزهای خارجی

 
سزازی شزده از دو روش اسزتفاده شزده      ای و شزبيه  رسانه های چند به منظور سنوش ميزا  تأثير محيط

 در. خ وص ميزا  تزأثير دوره نظزر خزواهی رزورص یرفزت      در در روش اول از دانشوویا : است
آزمو  از دانشزوویا  آزمزو  بزه عمز       آزمو  و پس ا پيشبآزمایشی  روش دوم در قالب طرح نيمه

 .آمد
هزا در   هزای آموزشزی و بزه منظزور آیزاهی از توانزایی شزناختی آزمزودنی         قبز  از شزروع دوره  ابتدا 

بزا  ( فزارکس )یيری درباره بازار بورس و مبادله ارزهزای خزارجی    خ وص مفاهي  و ارول ت مي 
 5سز س، یزروه آزمزایش بزه مزدص       .آزمو  به عم  آمزد  فاده از یک آزمو  مع   ساخته، پيشاست

( فزارکس )سازی شده آموزش بورس و مبادله ارزهزای   ای و شبيه رسانه ج سه در معرض محيط چند
ج سه و با اسزتفاده   5به مدص ( استاد، جزوه و ارایه پاورپوینت)و یروه شاهد به روش سنتی و رایج 

پزس از آمزوزش، از   . تحت آموزش مفاهي  بورس و مبادله ارزهای خزارجی قزرار یرفتنزد    از کتاب
نيز بزا اسزتفاده    در پایا . ساخته آزمو  به عم  آمد ها با استفاده از هما  آزمو  محقق همه آزمودنی
ساخته از دانشوویا  خواسته شد تا نظر خود را در خ وص تزأثير کزار در    نامه محقق از یک پرسش

بزر ميززا    ( فارکس)سازی شده آموزش بورس و مبادله ارزهای خارجی  ای و شبيه رسانه چند محيط
افززایش   ؛(جزذابيت )جذابيت دوره  ؛(انايزه)افزایش انايزه یادیيری  ؛(ادراک یادیيری)یادیيری 
افزززایش ميزززا  درک و فهزز  ارززول  ؛(منززدی عالقززه)منززدی آنهززا بززه یززادیيری بززازار بززورس  عالقززه
 3قالزب   ، درمزذکور هر یک از متغيرهای . اظهار نمایند( درک و فه )در بازار بورس  یيری ت مي 
، 4= کز    خي زی )زیاد  ک  تا خي ی مبتنی بر طيف پنج ارزشی ليكرص از خي ی( سؤال 45جمعاً )سؤال 
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های  برای سنوش پایایی مقياس. سنويده شده است( 5= زیاد  ، خي ی1= ، زیاد 3= ، متوسط  = ک  
شده، از  ریب آلفای کرونباخ استفاده یردید کزه بزرای همزه متغيرهزا قابز  پزذیرش        ر یرفتهبه کا

= منزدی   ، عالقزه 0/ 41= ، جزذابيت  835/0= ، انايززه  831/0= ادراک یزادیيری  )برآورد یردیزد  
متغير  کر شده، بزه عنزوا     5سؤال برای  45چنين، مياناين ک   ه (. 480/0= ، درک و فه  434/0

نامزه بزا اسزتفاده از نظزر اعضزای       روایی این پرسزش . مندی تعریف و تح ي  شده است ایتمتغير ر 
شناسی مزورد بررسزی    روا متخ  ا  ع وم تربيتی و مدیریت، اقت اد، حسابداری و  هيأص ع می و

 .و تأیيد قرار یرفته است
حزی و پزس   کار برده شده در تحقيق با کمک اسزتادا  درس طرا  در بخش آزمو  دانشی، آزمو  به

از مطالعه مقدماتی و محاسبه  رایب دشواری و تميز سؤاشص، مورد بازبينی قرار یرفتزه و سزرانوام   
  .آزمو  نهایی طراحی، انتخاب و مورد استفاده قرار یرفت

ها از آمار توريفی شام  جدول توزیع فراوانی، نمودار، دررزد فراوانزی، فراوانزی     برای تح ي  داده
و تح ي  کوواریانس اسزتفاده یردیزده    tویتنی، آزمو   ما  uباطی شام  آزمو  تومعی و آمار استن

 .است

 ها  یافته

در ( آزمزایش و شزاهد  )سنوی از دو یروه  در این بخش، نتایج تحقيق در دو قسمت شام  نتایج نظر
منزدی و درک و فهز  و در نهایزت نتزایج      خ وص ميزا  ادراک یادیيری، انايزه، جذابيت، عالقه

 . یردد از طرح آزمایشی به کار یرفته شده، ارایه می حار 
اول تحقيزق و مقایسزه نظزراص دو یزروه آزمزایش و شزاهد در خ زوص          به منظزور بررسزی فر زيه   

  .ارایه شده است  ویتنی استفاده شده که شرح آ  در جدول  ما  uمتغيرهای تحقيق، از آزمو  
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ر ابعاد مختلف يادگیریبسازی شده و روش رايج  دانشجويان در خصوص تأثیر محیط شبیهمقايسه ديدگاه . 1جدول   

 ها متغیر

 آزمايشگروه  شاهدگروه  

U 

 
Z 
 

سطح 

نه معناداری
میا

ن 
گی
یان
م

 

ار
عی
ف م

را
نح
ا

به 
رت
ن 
گی
یان
م

 

نه
میا

ن 
گی
یان
م

ار 
عی
ف م

را
نح
ا

به 
رت
ن 
گی
یان
م

 

ادراک 
 یادیيری

00/1 33/1 834/0 05/80 00/5 14/1 813/0 45/34 440/3 53 /4 444/0 

 011/0  /048 500/3 1/33  003/0 13/1 00/5 33/81 8/0 8 0/1  00/1 انايزه

 0/ 40 031/4 001/3 85/30 448/0 10/1 00/5 33/85 334/0 5/1  00/1 مندی عالقه

 35/0  480/4 451/3 13/35 401/0 33/1 00/1 41/84 451/0 0/1  00/1 جذابيت

 045/0 0/0 1 1/ 08 08/34 0/0 4 31/1 00/1 08/31 008/4 8/1  00/5 ه درک و ف
مندی  ر ایت*

 در موموع
10/1  8/1 018/0 18/85 00/1 13/1 508/0 43/38 003/3 404/4 088/0 

*
 کار برده شده ای به يت چندرسانهمندی از کيف ر ایت

 
  داد کزه نظزر دو یزروه در    ، مقایسزه دیزدیاه دو یزروه آزمزایش و شزاهد نشزا       بر اسزاس جزدول   

مندی، درک و فه  تفاوص معناداری نداشته، امزا،   خ وص ميزا  ادراک یادیيری، جذابيت، عالقه
از یروه  یبه طور معنادار( 003/0= ، انحراف معيار 13/1= مياناين ) یشیروه آزما انايزه ياناينم

 .بوده استبيشتر ( 8/0 8= ، انحراف معيار 0/1 = مياناين )شاهد 
اسزتفاده از  )به منظور بررسی فر يه دوم این تحقيق؛ یعنی، بررسی ميزا  تأثير نزوع روش آموزشزی   

سزخنرانی،  )و روش رایزج  ( فزارکس )سازی شده بازار بورس و مبادله ارزهزای خزارجی    محيط شبيه
یونزه کزه    های بزازار فزارکس توسزط دانشزوویا ، همزا       یيری مهارص بر ميزا  یاد( پرسش و پاسخ

آزمزو  فر زيه    آزمزو  و پزس   آزمایشی دو یروهی با پيش د داده شد در قالب یک طرح نيمهتو ي

در شزيوه اول،   :های این بخش به دو روش عمز  شزده اسزت    فوق مطالعه یردید و برای تح ي  داده
آزمو  هما  یروه ک  شده و ميزا  پيشرفت آنها محاسبه یردید  آزمو  هر یروه از نتایج پس پيش

شزيوه   در. انزد  مقایسه مياناين دو یروه مستق  با هز  مقایسزه شزده    tبا استفاده از آزمو  و دو یروه 
آزمو  بزه عنزوا  متغيزر     کوواریانس استفاده شده که نتایج بر اساس نتيوه پيش تح ي از روش  دوم،

 . کمكی یا هم راش تعدی  شده است
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آزمزو    در هر یروه تفاوص نمره پزيش شيوه اول ابتدا برای هر فرد  یونه که شرح داده شد، در هما 
حارز  در نمزراص افزراد دو    ( رشد یزا احتمزاشً کزاهش   )آزمو  محاسبه و س س ميزا  تفاوص  و پس

یونه که نتایج  هما (. 3 جدول)های محقق و مع   ساخته با همدیار مقایسه یردید  یروه از آزمو 
نمزره بيشزتر از    54/40آزمزو    پزس  دهد، افراد یروه آزمایشی به طزور متوسزط از   نشا  می 3جدول 
انزد   پيشزرفت نمزره داشزته    30/3در حالی که یروه شزاهد   ،(=54/40d)اند  آزمو  کسب نموده پيش

(30/3d= .) نتایج آزمو  t000/0)داری  دهزد کزه یزروه آزمایشزی بزه طزور معنزی        نشا  می  =sig، 

48 df= ،88/44t = )پيشرفت بيشتری نسبت به یروه شاهد داشته است. 

 tدو گروه آزمايش و شاهد با استفاده از آزمون مقايسه میزان پیشرفت . 9جدول 

 *میانگین تعداد گروه
انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد

 میانگین
t df 

سطح  

 معناداری

 0080/0   /183 30/3 84 شاهد
88/44 48  000/0 

 44/0 30  / 38 54/40 34 آزمایش

 .آزمو  به دست آمده است آزمو  از پيش محاسبه اختالف نمره پسمياناين یادیيری که از طریق  *

 
دهد کزه اثزر یزروه     نشا  می( 1جدول )آزمو   اریانس با تعدی  اثر پيشونتایج تح ي  کودر ادامه، 
تزوا  یفزت کزه     با توجه به اندازه موذور اتا می(. =000/0sig= ،4/300F)باشد  دار می کامالًٌ معنی

آزمو  بر اسزاس نزوع یزروه     آزمو  پس از تعدی  پيش ه دانشوویا  در پسدررد از نمر 04حدود 
سزازی شزده را    ای شزبيه  رسزانه  دار اسزتفاده از چنزد   توا  اثر معنی لذا، می. باشد قاب  تبيين و تفسير می

  .آورد نمود تأیيد و آ  را در حد زیاد بر
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 اريانسوبا آزمون تحلیل کوگیری دو گروه آزمايش و شاهد  مقايسه میزان ياد. 1جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

 
F 
 

سطح 

 معناداری

ضريب 

 اتا

 000/0  8/33 51  /1   3/1508 مدل ت حيد شده

04/0 
 000/0 4/541 4/3883 4 4/3883 مقدار ثابت

 000/0 0/01 0/134 4 0/134 آزمو  پيش

 000/0 4/300 143 /0 4 143 /0 یروه

   8/0 484 0  4/4 خطا

  481 8001 /1 موموع

 483 3/5431 ک  ت حيد شده

R  =480/0           موذور R  481/0 =تعدی  یافته 

 
سزازی شزده آمزوزش بزورس و مبادلزه       ای و شزبيه  رسزانه  افزار چند توا  یفت که نرم می ،در موموع

ه؛یعنی، ادراک یادیيری، ميززا  جزذابيت،   در چهار شاخص مورد مطالع( فارکس)ارزهای خارجی 
پای روش رایج مع   و پاورپوینت عم  کزرده   مندی و سطد تعام  به شك  مط وبی ه  ميزا  عالقه

زیاد در یادیيری تأثير مثبزت داشزته اسزت و واکزنش      یویا  در حد زیاد و خي ی و بنا به اعتقاد پاسخ
یویزا  در هزي     در حالی که از دیزدیاه پاسزخ  . ستها مثبت بوده ا یویا  نسبت به این فعاليت پاسخ

سزازی در   سزازی شزده نبزوده و محزيط شزبيه      یروهی، یروه مع   و پاورپوینت برتر از محزيط شزبيه  
هزای ایزن    چنزين، بزا توجزه بزه یافتزه      هز  . یویا  مفيدتر عم  کرده اسزت  افزایش ميزا  انايزه پاسخ

سزازی شزده در    ای و شبيه رسانه آموزشی چندهای  توا  یفت در موموع، کار در محيط تحقيق، می
یيری در بازار بورس، بزه دانشزوویا  کارشناسزی موفزق عمز        های ت مي  آموزش دانش و مهارص

اریزانس نشزا  داد   وتح ي  کو. نموده و نسبت به سيست  رایج کتاب و مع   تأثير بيشتری داشته است

سزازی   های شبيه از بعد نظری، محيط. نماید یين متغييراص نمره را تبي 04/0که شيوه آموزش بيش از 
با توجه به فراه  نمود  شرایط شبه واقعی برای فرایيرا  و دریيزر نمزود  آنهزا در یزادیيری مزؤثر      

  .باشند می
 
 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 999 پايیز  /اول شماره /پنجم  سال /تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوری فن فصلنامه /6 

 
 گیري  بحث و نتیجه

سازی شده از دو زاویه مورد مطالعزه   ای و شبيه رسانه روش رایج آموزش و روش مبنی بر محيط چند
ابتدا در بخشی از تحقيق، نظزر دانشزوویا  در خ زوص تزأثير نزوع دوره آموزشزی بزر         .قرار یرفت

مندی، جذابيت و درک و فهز  مزورد مطالعزه و مقایسزه قزرار       ميزا  ادراک یادیيری، انايزه، عالقه
آزمایشزی دو   ساخته در قالزب طزرح شزبه    یرفت و س س، مياناين نمراص دو یروه در آزمو  محقق

  .آزمو  مقایسه یردید و  و پسآزم یروهی با پيش

دار نمره یروه آزمایشی که بزا اسزتفاده از محزيط     نتایج این بررسی حاکی از وجود تفاوص معنی
انزد بزا نمزره یزروه شزاهد کزه از روش رایزج اسزتفاده          سازی شده آموزش دیده ای و شبيه رسانه چند
اورق بهزادار  سازما  بورس توسط ده سازی ش ای شبيه رسانه به عبارص دیار، چند. باشد اند، می کرده
هزای فنزی بزاز هز  در ميزاناين نمزره و یزادیيری ارزول و          ها و  عف همه کاستی يرل ع  یرا در ا

نتایج نشزا  داد کزه بزين دو    . مؤثر بوده است( فارکس)های خارجی  مفاهي  بورس و بازار مبادله ارز
تزوا    بزه عبزارص دیازر، مزی    . دارد های مورد مطالعه تفاوص وجزود  یروه آزمودنی در تمام شاخص

های  سازی آموزش بورس و مبادله ارز ای و شبيه رسانه های چند یفت که در موموع، کار در محيط
پای روش رایج مع ز  و پاورپوینزت    شك  مط وبی ه به های مورد مطالعه؛  خارجی در همه شاخص

در یزادیيری تزأثير مثبزت داشزته و     زیزاد   عم  کرده و بنا به اعتقاد دانشوویا  در حزد زیزاد و خي زی   
 . ها مثبت بوده است یویا  نسبت به این فعاليت واکنش پاسخ

 افززار  نزرم  ،ي یپزژوهش رزرف نظزر از رشزته تح ز      یزن شرکت کننده در ا یا دانشوو ینمونه آمار
سزازی شزده کزه در     اما، محزيط شزبيه  . دانند یم یجبرتر از روش را يزششده را از نظر انا سازی يهشب
ای و  رسزانه  سازی شده نبزوده، ب كزه، ترکيبزی از چنزد     تحقيق به کار رفته یک محيط کامالً شبيه این
سازی نسبت دهي  بایزد   نتایج این تحقيق را به شبيه ،چه بخواهي  بنابراین، چنا . سازی بوده است شبيه

تزی بزا همزين    ای معمولی بزوده و ح  رسانه این محيط فراتر از محيط چند از طرف دیار،. احتياط کرد

از طزرف دیازر، تقریبزاً    . یيزری دانشزوویا  شزده اسزت    داری باعث بهبزود یزاد   طور معنی ویژیی به
سازی شده بزه خزوبی روش رایزج عمز  کزرده       ای و شبيه رسانه اند محيط چند دانشوویا  معتقد بوده

 و همكزارا   خ ي زی شزرفه  ، (Pierfy, 1997)پایرفی مانند نتایج این تحقيق با مطالعاص پيشين . است
(Khalili Sharafeh et al., 2006) ارغری ،(Asghari, 2010)و درتزا    ، دشور(Delavar & 
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Dortaj, 2005)  شکدشزتی ،(Lakdashti et al., 2011 )  و تزوبين(Tobin, 2007)   در خ زوص
 . راستا بوده و مؤید نتایج آنها است سازی شده ه  های شبيه تأثير محيط

انزد، یزا    شزهرها بزوده   هایی که فاقد تاشر بورس در آ ها برای دانشااه محيط یونه استفاده از این
های بورس را ندارند، یک  رورص و برای سایر دانشزوویا  امكزا  و    امكا  حضور در کاریزاری

هزای   تزوا  یفزت کزه محزيط     مزی . باشزد  هزای آنهزا مزی    فررت مط وب برای تحقق دانش و مهارص
توانند، خالء ناشی از عدم دسترسی بزه تاشرهزای بزازار     ده و موازی میسازی ش ای و شبيه رسانه چند 

هزای مزدیریت بازریزانی، اقت زاد و      درسی رشته د و نقش مهمی در برنامهنبورس را به خوبی ب وشان
در موموع نتایج حار  از تح ي  نظراص دانشوویا  در خ وص تأثير دوره . دنبداری ایفا نمای حسا

در هزر دو یزروه آزمزایش و شزاهد مثبزت و در      ( فارکس)ارزهای خارجی  آموزش بورس و مبادله
ایزن  . داری وجزود نزدارد   زیاد و زیاد بوده است و از این نظزر بزين دو روش تفزاوص معنزی     حد خي ی

سزازی شزده از    های شزبيه توا  یفت روش توا  به دو یونه تفسير کرد؛ از یک زاویه می قضيه را می
هزا را در نظزام و    تزوا  ایزن روش   های رایج عم  کرده، لزذا، مزی   روش دیدیاه دانشوویا  به خوبی

وجزود  ( سزخنرانی مع  ،کتزاب و پاورپوینزت   )های آموزشی که امكزا  اجزرای روش رایزج     سيست 
ندارد، مانند آموزش از راه دور و آموزش موازی استفاده کرد و اميدوار بود که بتوانزد، بزه خزوبی    

هزای عزادی   یار، با در نظر یرفتن یک نااه ت فيقی برای دانشااهاز سوی د. روش رایج عم  نماید
ورتزر نمزود  فعاليزت بيزرو  کزالس شزایردا  و        ها برای هرچه بهزره  توا  از این محيط و روزانه می

هزا   ها این یونه روش به عبارص دیار، با توجه به محدود بود  وقت کالس. دانشوویا  استفاده کرد
 .مباحث به ارتقاء یادیيری کمک نمایدای از  تواند، در پاره می

دانشزوویا  بزه بازارهزای بزورس        بر بزازار بزورس و عزدم دسترسزی    های حاک با توجه به پيچيدیی
بزا اسزتفاده از    ،تواننزد  مورد توجه متوليا  امر آموزش قرار یرفتزه کزه مزی    تواند، واقعی این نكته می

هزای مبتنزی بزر وب و یزا مبتنزی بزر          از محزيط ای اع رسانه سازی شده چند های تعام ی و شبيه محيط

یونه که یفته شده کار در محيط بزورس و بزازار    هما . کام يوتر برای آموزش بورس استفاده نماید
های مدیریت بازریانی، اقت اد و حسابداری یک  برای دانشوویا  رشته( فارکس)های خارجی  ارز

  . رورص است
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