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 چکیده

ی شتریب های رصتف آن کارگیری بهتا با  قادر ساختهرا  یاریبس معلمان سیبهبود تدر در جهت ها سازی شبیه های فناوریستفاده از ا

یادگیری  وآموزش در  سازی شبیهآموزشی  های تکنولوژی بررسی کاربردپژوهش حاضر، با هدف داشته باشند. آموزش  برای

 یادگیری وبه  دنیای واقعی های پیچیدگی دوراز بهکه  دهد میاین امکان را  آموزان دانشسازی به  شبیهانجام شده است.  آموزان دانش

. ی تسلط یابند که امکان آن در دنیای واقعی محدودیت داردهای مهارتبپردازند و بر  الزم در دنیای واقعی ایه مهارتتسلط به 

را  یواقع یزندگ طیشرا هدیچیپ های محیط ها آن وسیله به انیربیی هستند که مابزارها دئوی، صدا و وشنیمیستفاده از انا

را رفتار خود  تواند می، بازخورد افتیدربا  نیو همچنپیدا کرده  طیبا مح یشتریب یریدرگ آموز دانشبنابراین  ؛کنند می همانندسازی

 به دلیل معایبی مفید که آموزشی های از فعالیت همچنین برخی. است نیز مناسب فنی اطالعات تائید برای سازی شبیه .کنداصالح 

با  توان میکرد را  اجرا درس کالس در مستقیماً توان نمی دنبو غیرممکن یا بودن غیراخالقی بودن، بر زمان خطرناکی، گرانی، قبیل از

 .نمایش داد در کافی و اخالقی ایمن، ارزان، طرق به سازی شبیه

 

 آموزشی، تکنولوژی آموزشی، آموزش سازی شبیه کلمات کلیدی:
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 مقدمه-1

 و تعلیم و نظام است داده قرار تأثیر خود تحت را چیز همه تکنولوژی که هستیم واقعیت این شاهد نوین مدیریت عرصه به ورود در

 و متعلم تالش با آموز دانش که است نظریاتی و ها تئوری پایه بر کنونی تنها آموزشی نظام. باشد نمی مستثنی امر این از نیز تربیت

کسب  مهارتی و فتهنگر صورت تربیتی آید،می میان به عمل پای که گاه آن ولی سپاردمی اذهان خوب به را ها آن خویش پشتکار

 .(1337است )عطاران،  نشده

 کرده عالقمند پژوهش و مطالعه های حوزه در را بسیاری مربیان کالسی، تدریس بهبود برای کامپیوتری ایه سازشبیه از استفاده

 ترگرایانه واقع را انآموز دانش که کنند می پیدا بیشتری هایفرصت معلمان شودمی ترپیچیده افزارها نرم کاربرد که همچنان است.

 به تواند می که ویدئویی عناصر صدا و انیمیشن، از استفاده دلیل این به. ببرند کار به اند گرفته یاد آموزش در که را چه آن تا کندمی

 کنند ایجاد ای پیچیده های محیط توانند می ها آن ی بوسیله که است مربیان خدمت در ابزارهایی عنوان به دهد بازخورد خاصی کاربر

 به بازخورد دادن همچنین و محیط با شاگرد بیشتر درگیری موجب این، نتیجه در .کنند می سازی همانند را واقعی زندگی شرایط که

 (.1333)نظری،  شود فرد رفتار اصالح موجب که می تواند شود می خود

ری و درنتیجه رشد کیفیت آموزش تاثیر بسیاری داشته توانند بر یادگیری، یادسپاها از جمله ابزارهایی هستند که می ساز شبیه

 .(1999، 1کوتون)باشند 

جلب  خود به را آگاه افراد و اندیشمندان عالقه و توجه دور های گذشته از که است ای مسئله یادگیری، فرایند بهبود و آموزش توسعه

کیفیت  بهبود و ارتقاء و آموزشی های روش نمودن متحول و کردن روزآمد به در سعی ها، فناوری رشد به توجه با همواره .استکرده

فرایندی  خاص، های ویژگی از برخورداری جهت به یادگیری-یاددهی فرایند. است بوده شده، آموخته مطالب یادسپاری به و یادگیری

تأثیر  دیگری از و گذارد می تأثیر دیگری بر هریک و بوده متقابل های کنش دارای که عناصریست و اجزا و مختلف هایجنبه دارای

 (.1337)فردانش،  پذیرد می

های جدید متکی بر  باشد و روشگوی حجم عظیم تقاضا برای آموزش فراگیران نمی های سنتی آموزش، دیگر پاسخ امروزه روش

 (.1334)فرهادی،  فناوری به عنوان یک راهکار برای گذر به جامعه اطالعاتی مطرح شده است

توانند  های آموزشی میسازی در این راستا شبیه. موزشی تسهیل یادگیری عمیق و بهبود عملکرد یادگیرنده استهدف از فناوری آ

های اخیر رو به افزایش  های مختلف در سال سازی در زمینه کاربرد شبیه. ای موجب تحقق این هدف شوند عنوان فن و یا رسانه به

های کامپیوتری برای بهبود  سازی استفاده از شبیه. نه آموزش و یادگیری بوده استبوده است و یکی از مهمترین کاربرد آن در زمی

تر  افزارها پیچیده مند کرده است همچنان که کاربرد نرم های مطالعه و پژوهش عالقه سی مربیان بسیاری را در حوزهالتدریس ک

تر کنند و آنچه را که در آموزش یاد  ان را واقعگرایانهآموز کنند تا دانش های بیشتری برای مطالعه پیدا می شود معلمان فرصت می

عنوان  به ،تواند به کاربر خاصی بازخورد دهد به این دلیل استفاده از پویانمایی، صدا و عناصر ویدئویی که می. اند به کار ببرند گرفته

ی ایجاد کنند که شرایط زندگی واقعی را ا های پیچیده محیط ها آنوسیله  توانند به است که می شده ابزارهایی به مربیان داده

تواند  شود که می درنتیجه این موجب درگیری بیشتر شاگرد با محیط و همچنین دریافت بازخورد به خود می. کنند همانندسازی می

 (.1393 رضوی و رحمتی،د )شو اوح رفتار الموجب اص
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 برای آموزش سازی شبیهاستفاده از -2

را  یادگیری زمان همچنین دهند، افزایش را آن سرعت و کرده تسهیل را یادگیری توانند می که است این در جدید های فناوری قدرت

 (.1332)یغما،  کنند ایجاد یادگیری برای را تری مناسب و مطلوب شرایط و داده کاهش

که وجود خارجی دارد ابتدا یک سازی راهی است برای آموزش از راه عمل یعنی برای دانستن و فهم موضوع، فرایند یا نظامی  شبیه

ها را با تمام جزییات و پیچیدگی  واقعیت توان میمدل از آن بسازیم و سپس آن را اجرا کنیم یا با آن کار کنیم. به کمک شبیه ساز 

 (.1390وکالتی؛ آقبالغی، )اختیار ها دریافت

به  حال عین در و دارند واقعی محیط به را شباهت بیشترین هک آورند می فراهم یادگیرنده برای را هایی محیط ساز شبیه افزارهای نرم

و  2نمود )سوان استفاده در امر آموزش مؤثر طور به توان می امر این از. نیستند خطر دارای و بر هزینه واقعی محیط با رویارویی اندازه

 (.2003همکاران، 

 داشته ای عمده آموزشی نقش اهداف از بسیاری تحقق در انندتو می دارند که ای ویژه های قابلیت دلیل به آموزشی سازهای شبیه

 (.1334)احدیان،  باشند

 به الکترونیکی های مانند محیط جدیدی یادگیری محیط آموزش عرصه در اینترنت آن دنبال به و رایانه مانند جدید فناوری ظهور با

 جهان در که فرایندهایی ها این روش در. باشد سازی می یهشب روش ها محیط این در مؤثر آموزشی های روش از یکی. است آمده وجود

 تا دارد تالش که است کاری های موقعیت یا حقیقی وسایل از برخی ای نسخه ها سازی شبیه. شوند می افتد تقلید می اتفاق واقعی

 فناوری هدف ازآنجاکه. دهد نمایش دیگر سیستم رفتار ی وسیله به را یا انتزاعی فیزیکی سیستم یک رفتاری های جنبه برخی

 موجب ای رسانه یا و تکنیک عنوان به توانند می آموزشی های سازی شبیه راستا این در است بهبود عملکرد و یادگیری تسهیل آموزشی

 کاربرد ترین مهم از یکی و است بوده افزایش به رو اخیر سالهای در مختلف های در زمینه سازی شبیه کاربرد. هدف شوند این تحقق

 (.1333)نظری،  باشد می یادگیری و آموزش درزمینه آن

های مختلف صنعت، پزشکی، هوافضا و صنایع دفاعی و انتظامی در پاسخ به این  سازهای آموزشی در بخش فناوری استفاده از شبیه

باشند، اپراتور در  مکانیکی میهای  ها که نوعاً دستگاه در این دستگاه. باشند شدت در حال گسترش می یافته و امروزه به نیاز توسعه

. نماید طور عملی آزمایش میود را بهی خها محیطی که به لحاظ ظاهری دقیقاً مانند سیستم واقعی است قرارگرفته و کلیه آموخته

یکی از  .های محیطی را نیز دریافت کند کند تا نتایج هر یک از اعمال خود را مشاهده نموده و پاسخ این سیستم به اپراتور کمک می

به این معنا . طورمعمول در دسترس نیست، فراهم نمودن قابلیت تمرین در شرایط بحرانی است های اصلی این سیستم که به ویژگی

های برونرفت از بحران را فرا بگیرد، درحالیکه به حل تواند در شرایط بحرانی تمرین نموده و راه سازی آموزشی می که اپراتور در شبیه

 (1393رضوی و رحمتی،) .های واقعی فراهم نیست هایی برای اپراتورها در دستگاه هیچگاه فرصت چنین تمرین الادلیل ریسک ب

و همکاران،  3)گوپینات "آیدبدست  تواند مین آارت ها با هاز م یکه انواع مختلف یمجاز یانیروش م کی یموزشآساز  هیشب

1999.) 

 (.30ص ،1391ید )سیف،آ در توان رفتاری که در اثر تجربه بوجود می یادگیری عبارت است از تغییرات نسبتا پایدار

 (.240ص ،1391شود )سیف، ی رفتار گفته می کننده و نگهدارنده کننده، هدایت انگیزش به نیروی ایجاد

 کاری های عیتیا موق حقیقی وسایل برخی از های نسخ و دارد کاربرد انسانی های سیستم و طبیعی های سیستم در بیشتر سازی، شبیه

، 4رودگرز) دهد نمایش دیگری رفتار سیستم وسیله به را انتزاعی یا فیزیکی سیستم یک رفتاری های جنبه تا کند می تالش که است
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 آینه، همانند تکنیک این. است موقعیت یا واقعی یا، موضوعی شی یک مجدد یا خلق مجدد نمایش سازی، شبیه همچنین( 2007

 .کند می یرا همانندساز واقعیات

 ؛(واقعی محیط در شده سازی شبیه تجهیزات از واقعی افراد )استفاده زنده سازهای شبیه دسته چهار آموزشی به سازی شبیه

 ساختاری )استفاده سازی شبیه ؛(شده سازی شبیه محیطی در شده سازی شبیه تجهیزات از واقعی افراد استفاده) مجازیسازی  شبیه

 و واقعی افراد بازی)ایفای نقش  سازی شبیه و شده(؛ سازی شبیه محیطی در شده سازی شبیه تجهیزات و ابزار از شده سازی شبیه افراد

 برای دانشجویان باشد، واقعی زندگی های شبیه واقعیت که فرضی ای مسئله سازی، شبیه شوند. در می تقسیم( واقعی کار سازی صحنه

 که مواردی در. کنند پیدا حل راه مسئله حل برای آموزشی قواعد کار بردن به با که شود می خواسته ها آن از سپس و شود می مطرح

 حل راه ،ها آن نسبی مقایسه با و دهند می قرار موردنظر را گوناگونی های حل راه دانشجویان غالبا شود، می کاربرده به سازی شبیه

 (2002، 5براون شیفلت و) کنند می توصیه خاصی

 شده مشخص های حل و راه فراگرفته مفاهیم که شود ترسیم ای گونه به واقعی شرایط االمکان حتی که است این بر سعی سازی شبیه در

کند  کمک سازی شبیه محتوای با وظایف مرتبط اجرای و درک به و باشد داشته را واقعی زندگی به انتقال قابلیت مسائل، برای

 برای ضروری های مهارت و مفاهیم باید شده سازی شبیه های انجام تجربه در فتپیشر برای یادگیرندگان( 2007همکاران،  و 2 )کلتنر

 (1993، 7)ونتلینگ پرورش دهند خود در را موردنظر درزمینه نقش ایفای

 .شود یادگیرندگان عملکرد و مهارت دانش، گسترش به منجر آموزش در سازی شبیه روش کارگیری به

 اختالل بدون های را حرف جدید های مهارت و یابند می دست انتقادی تفکر باالی سطوح به ممارست و تمرین طریق از یادگیرندگان

 یادگیرندگان یادگیری باعث، افزایش تواند می سازی از شبیه استفاده( 2003، 3کنند )جفریس می کسب خود سالمتی و امنیت در

 سازی، شبیه سناریوهای. شوند با مهارت تبدیل انییادگیرندگ به که شود می سبب ها آن به مناسب بازخوردهای ارائه و شده

 بتوانند یادگیرندگان که شود می سبب و توانا نموده یادگیری روانی و ادراکی آموزشی، تجارب از استفاده در را یادگیرندگان

 از( 2005، 9ورنه و آورند )مدلی دست به ها داده تحلیل گیری و تصمیم مشکالت، حل ارزیابی، تفکر، در را اصلی های مهارت

 شده، سازی شبیه محیط به بالینی های محیط و درس کالس از انتقال، اطالعات سازها، شبیه از استفاده با آموزش های ویژگی

 فردی های آموزش بر عالوه( 2003، 10هاریس)است  افراد زندگی واقعی های موقعیت دادن ویژگی نشان با توأم متفاوت، ای گونه به

 جمعی اثرگذاری و مشارکت روحیه گسترش سبب و شده یادگیرندگان در گروهی کار روحیه افزایش سازی، سبب شبیه از استفاده

 یادگیرندگان، برای مکانی ایجاد به قادر سازی، شبیه های محیط( 2002، 11سپلس و شود )چایلدز می در یادگیرندگان

 رشته های تخصصی مهارت درزمینه را خود های توانمندی ،یادگیرندگان برای خطری گونه هیچ ایجاد بدون بتوانند، تا هستند

 ناصحیح اقدامات مقابل در می شوند که، بتوانند ریزی برنامه ای گونه به سازها شبیه( 2003، 12برزیکی و )گریناوالت دهند گسترش

 محیط در تکرار و تمرین دامها( 2005، 13نمایند )جفریس تصحیح را اقدامات مناسب، بازخورد با و داده نشان واکنش یادگیرندگان
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 عملکرد واقعی، موقعیت با مواجهه در و نموده کسب را های، صحیح مهارت یادگیرندگان که شود سبب تواند می شده سازی شبیه

 (2003، 14)نرینگ دهند ارائه را مناسب

 طور به کامپیوتری های سازی شبیه ویژه به و ها سازی شبیه. کنند تقلید می افتد، می اتفاق واقعی جهان در که را فرایندهایی سازی شبیه

 هوانوردی نظامی، آموزش مانند باال خطر با ای حرفه های کارآموزی زیستی، علوم مانند مهندسی، ای ویژه علمی های رشته در تاریخی

 است کاری های موقعیت یا حقیقی وسایل برخی از هایی نسخ ها سازی شبیه بنابراین ؛( 2004، 15جاکوبسن)اند  کاررفته به پزشکی و

 در که بیشتر دهد نمایش دیگری سیستم رفتار وسیله به را انتزاعی یا فیزیکی سیستم یک رفتاری های جنبه برخی تا تالش دارد که

خلق  یا داده نمایش طور مجدد به حقیقت یک یا واقعی موضوع شیء یک سازی شبیه در .دارد کاربرد انسانی و طبیعی های سیستم

 تا دهد می اجازه کنندگان به شرکت کند یاد می آزمایش انجام طریق از یادگیری عنوان به سازی شبیه از( 1993، 12هنسون)شود  می

 .کنند آماده فرضی شرایط در مسئله حل برای را خود

 

 سازی شبیهانواع -3

 یا فیزیکی اشیاء به که فیزیکی سازی شبیه: دارند وجود سازی شبیه از متفاوتی انواع( 2007) همکاران و استانسیک نظر اساس بر

 هایسازی شبیه مانند میشوند شامل را انسانی کاربردهای با فیزیکی یها سازی شبیه که تعاملی هایسازی شبیه دارد، اشاره واقعی

 گرافیکی خروجی بدون یا با را خصوص به سیستم یک از انتزاعی مدل یک که کامپیوتری هایسازی شبیه و پرواز یا رانندگی

 میتوانند هاسازی شبیه این. کنند کار مختلف اشکال در ندتوان می و هستند تعاملی کامپیوتری هایسازی شبیه. کنند می سازی شبیه

 برای که کامپیوتری هایسازی شبیه. شوند استفاده متفاوت توانمندیهای و متفاوت زمینه دانش با آموزان دانش و شاگردان وسیله به

 (2007 همکاران، و استانسیک) گیرند می قرار زیر بندی دسته سه از یکی در خاص طور به میشوند استفاده آموزشی اهداف

 ابزار از واقعی افراد: مجازی سازی شبیه. کنند می استفاده واقعی جهان در شده سازی شبیه ابزار از واقعی افراد: زنده سازی شبیه

 یک در شده سازی شبیه ابزار از شده سازی شبیه افراد: سازنده سازی شبیه. کنند می ادهاستف مجازی محیط یک در شده سازی شبیه

 .کنند می استفاده مجازی محیط

 (1333) نظریسازی به نظر  انواع شبیه

 فیزیکی های سازی شبیه .1

 آموزش در سازی شبیه .2

 پزشکی های سازی شبیه .3

 پرواز های سازی شبیه .4

 (سازی شبیه های بازی)گونه  بازی های سازی شبیه .5

 مهندسی سازی شبیه .2

 کامپیوتری سازی شبیه .7

 رایانه علم در سازی شییه .3

 تربیت و تعلیم در سازی شبیه .9
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 Nehring 
15

 Jakobsen 
16

 Henson 
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 آموزش در سازی شبیه-4

 از استفاده که دارد کاربرد معموال هنگامی و شود- می استفاده نظامی و شهری پرسنل آموزش در اغلب سازی شبیه نوع این

 اجازه آموزان کار یا آموزان دانش به بتوان تا خطرناک است بسیار یا و کمرشکن هزینه لحاظ از واقعی یدنیا در امکانات و تجهیزات

 می ایمن واقعی محیط یک در مربوط دروس آموزش با را خود وقت آموزان کار هایی موقعیت چنین در داد را ها آن از استفاده ی

 .گذرانند

 : شوند می تقسیم دسته 4 به آموزشی های سازی شبیه

 کنند می استفاده واقعی محیط در شده سازی شبیه تجهیزات از واقعی افراد که جایی : زنده های سازی شبیه. الف

 واقعی غیر یا محیط شده سازی شبیه محیط در شده سازی شبیه تجهیزات از واقعی افراد که جایی: مجازی های سازی شبیه .ب

 .کنند می استفاده

 شده شبیه سازی محیط یک در شده سازی شبیه تجهیزات و ابزار از شده سازی شبیه افراد که جایی : ساختاری سازی شبیه .ج

 های بازی با هایی زیرا شباهت .هستند معروف جنگی های بازی به اغلب ها سازی شبیه این که است ذکر به الزم .کنند می استفاده

 .کنند هدایت می میز یک اطراف را یزاتتجه و سربازان بازیکنان ها آن در که دارند رومیزی جنگی

 .کنند می( سازی صحنه)بازی  را واقعی کار یک واقعی افراد که جایی : نقش ایفای های سازی شبیه. د

 تصمیم و اصولپزشکی همچنین و تشخیص و درمانی های روش آموزش برای پزشکی های سازی شبیه : پزشکی های سازی شبیه

 .رود می ارک به بهداشتی پرسنل به گیری

 در تواند شخص نمی زیاد خطر و هزینه دلیل به که پرواز و خلبانی آموزش در بیشتر ها سازی شبیه این : پرواز های سازی شبیه

 هواپیما تا شوند می استفاده آموزش خلبانان برای اغلب ها سازی شبیه این مثال عنوان به .شود می استفاده دهد انجام واقعی محیط

 کنند، هدایت هیدرولیکی یا الکتریکی کامل یا نقص موتور داشتن بدون نشستن زمین مثل خطرناک بسیار های موقعیت در را

 معمول طور به ساز شبیه کار .هستند هیدرولیک حرکت و سیستم باال کیفیت با بصری سیستم دارای سازها شبیه ترین - پیشترفته

 .است تر ارزان واقعی هواپیمای به نسبت

 می سازی شبیه واقعی را گوناگون های جنبه ها بازی این .هستند ساز شبیه ویدئویی های بازی از بسیاری : سازی بیهش های بازی

 .پرواز سازهای شبیه :مثل هوانوردی وسائل تا گرفته اقتصاد از کنند

 ..است مهندسی های سیستم در مهم ی مشخصه یک سازی شبیه : مهندسی سازی شبیه

 و شناسی شیمی وزیست فیزیک، در طبیعی های سیستم از بسیاری برای مفیدی جزء رایانه، سازی شبیه : یکامپیوتر سازی شبیه

 آوردن دست به برای مهندسی و همچنین در( کامپیوتری شناسی جامعه)اجتماعی  علوم و اقتصاد در انسانی های سیستم برای نیز

 ی حیطه در توان می را سازی شبیه از سودمندی استفاده از بخو ی نمونه یک .است شده ها سیستم این عمل به نسبت بینش

 عنوان ها آن ی همه به که رسد می گوش به ها سازی از شبیه مختلفی انواع نام امروزه .کرد جستجو شبکه ترافیک سازی - شبیه

 .شود داده تعمیم یانهرا از حاصل دستاوردهای تمام به عمالً شبیه سازی تعریف تا ،.شود می اطالق " ساختگی های محیط"

 که گیرد می استفاده قرار مورد ای برنامه اجرای برای اغلب ساز شبیه یک کامپیوتری، نویسی برنامه در : رایانه علم در سازی شبیه

 آن از .شوند می استفاده یک ریزبرنامه عیب رفع برای معموال سازها شبیه مثال، برای است همراه دشواری با رایانه برای آن انجام

 و سرعت و است دهنده برنامه دسترس در رایانه مستقیماً کار مورد در اطالعات تمام است، شده سازی شبیه کامپیوتر کار که جایی

 .داد تغییر توان می را سازی شبیه اجرای
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 این کلی طور به .هستند آموزشی های سازی شبیه مثل گاهی تربیت و تعلیم در ها سازی شبیه : تربیت و تعلیم در سازی شبیه

 .شوند می متمرکز ویژه و خاص وظائف روی ها سازی شبیه

 آموز دانش از و سپس شود می طرح آموزان دانش برای باشد واقعی زندگی های واقعیت شبیه که فرضی ی مساله یک سازی شبیه در

 فراگیر شود می برده کار به سازی شبیه که مواردی در .کند جویی چاره مساله برای قواعد بعضی بردن کار به با که شود می خواسته

 در مثال برای .کند می توصیه را خاصی حل راه ها آننسبی  ی مقایسه با و دهد می قرار نظر مورد را گوناگونی های حل راه غالباً

 داده اساس بر که ترتیب این به .کنند طراحی شهر یک برای ای توانند نقشه می کالس یک آموزان دانش اجتماعی مطالعات درس

 تهیه چنان را شهر یک ی نقشه که رود می انتظار آموزان دانش از اقتصاد و جمعیت شناسی جغرافیا، ی زمینه در شده توصیه های

 .شود طراحی ... و عمومی، معابر بازرگانی، مراکز گردشگاه، ،صنعتی مسکونی، مناطق برای برای را الزم مساحت که کنند

 حل راه و فراگرفته شده مفاهیم که شود سازی شبیه ای گونه به واقعی شرایط االمکان حتی که است این بر سعی سازی شبیه در

 سازی شبیه محتوای با وظائف مرتبط اجرای و درک به و داشته را واقعی جهان به انتقال قابلیت مسائل، برای شده مشخص های

 در نقش ایفای برای ضروری های مهارت مفاهیم و باید شده یساز شبیه تکالیف انجام در پیشرفت برای آموزان دانش .کند کمک

 .دهند پرورش خود در را نظر مورد های زمینه

 اجرا دانشگاه و دبیرستان تا راهنمایی و ابتدایی مدرسه از آموزش، سیستم در ابزار یک عنوان به ندتوان می سازی شبیه های مدل 

 استفاده ندتوان می خاص موضوع یک در گیری تصمیم در کمک برای حتی و آموزشی و سرگرمی اهداف با ها سازی شبیه. شوند

 تحلیل کامپیوتری یها سازی شبیه. کند می ارائه دادن انجام وسیله به یادگیری از طبیعی روش یک هاسازی شبیه از استفاده. شوند

 ممکن را هستند گران یا طوالنی سیارب خطرناک، غیرممکن، مشکل، واقعی زندگی در اجرا برای که فرآیندهایی یا موقعیتها

 انسانی های سیستم و شناسی زیست شیمی، فیزیک، در طبیعی سیستمهای سازی مدل برای کامپیوتری سازیهای شبیه. سازند می

 در بعدأ که موقعیتهایی در را آموزان دانش ندتوان می سازی شبیه های مدل. میروند کار به اطالعات علوم و اجتماعی اقتصاد، در

 برای میشوند؛ منتفع ها سازی شبیه از متفاوت اجتماعی فرآیندهای درک برای آموزان دانش. دهند قرار یابند می حرفهای زندگی

 کنند می استفاده سازی شبیه از اطالعات سنتز و تحلیل و تجزیه و انتقادی تفکر راهبردهای توسعه برای زندگی، وقایع سازی شبیه

 سازی شبیه. میشود استفاده سناریو ریزی برنامه برای ابزار یک عنوان به ها سازی شبیه از همچنین(. 2007 همکاران، و استانسیک)

 کمک پویا و متغیر محیطهای ساختن به ندتوان می که جایگزینهایی پیشنهاد برای و آموزش توسعه راهبرد موفقیت آزمون برای

 استفاده برای قوی پشتیبانی یک خود مروری تحقیقات در( 2012) 2 نهمکارا و 13روتن(. 2002 ،17چانگ)  میشود استفاده کنند

 یافتند علوم مهم مفاهیم از گیرنده یاد کشف ترویج و آزمایشگاهی فعالیتهای تکمیل علوم، آموزش بهبود در ها سازی شبیه از

 (2012همکاران،  و لینگرن)

 شبیه معلم، چگونه که دارد بستگی امر این به درس کالس در سازی شبیه الگوی از موثر ی استفاده

 شبیه در .نماید تقویت و کرده برجسته را آموزنده نکات و دهد می جای درسی ی برنامه درون در را شده تعیین پیش از سازی

 .برخوردارند حیاتی اهمیتی از ها ساز شبیه آموزی خود های ویژگی هم و آموزان دانش توانایی هم سازی

 خواسته او از سپس شود و می طرح آموزان دانش برای باشد واقعی زندگی های واقعیت شبیه که فرضی ی مسئله یک سازی شبیه در

 غالباً یادگیرنده شود می کاربرده سازی به شبیه که مواردی در .کند جویی چاره مسئله برای قواعد بعضی بردن کار به با که شود می

 درس در مثال برای .کند می توصیه را حل خاصی راه ها آن نسبی ی مقایسه با و دهد می قرار موردنظر را گوناگونی های حل راه
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 های اساس داده بر که ترتیب این به. کنند طراحی شهر برای یک ای نقشه توانند می کالس یک آموزان اجتماعی دانش مطالعات

 کنند تهیه چنان را شهر یک ی نقشه که رود یم انتظار آموزان دانش از و اقتصادی شناسی جمعیت جغرافیایی، ی درزمینه شده توصیه

 سعی سازی شبیه در. شود طراحی غیره و عمومی معابر بازرگانی، مراکز گردشگاه صنعتی، مناطق مسکونی، برای را الزم مساحت که

 برای مسائل، دهش مشخص های حل راه و فراگرفته مفاهیم که شود سازی شبیه ای گونه به واقعی شرایط االمکان حتی است که این بر

 برای آموزان دانش .کند کمک سازی شبیه محتوای با مرتبط وظائف اجرای و درک به و داشته را واقعی جهان به انتقال قابلیت

 خود در را موردنظر های درزمینه ایفای نقش برای ضروری های مهارت و مفاهیم باید شده سازی شبیه تکالیف انجام طریق از پیشرفت

 سازی شبیه معلم، چگونه که دارد بستگی امر این به کالس درس در سازی الگوی شبیه از مؤثر ی استفاده مهم ی نکته. دهند پرورش

توانایی  هم .نماید تقویت و کرده برجسته را آموزنده نکات و دهد جای می درسی ی برنامه درون در را شده تعیین پیش از

 (1333زمانی،  و نظری)برخوردارند  حیاتی اهمیتی از هاساز خودآموزی شبیه های ویژگی وهم آموزان دانش

 

 آموزشی سازهای شبیه ویژگی های-4-1

 تعامل و ها سازی عناصر شبیه و یادگیرندگان بین تعامالت آموزشی، سازی شبیه اساسی های ویژگی که است معتقد( 1992) 19گردلر

 -1:نماید می فهرست شرح را بدین آموزشی های سازی شبیه اصلی ویژگی چهار او. باشد می افراد سایر با یادگیرندگان بین

 -2 .شوند می کاربرده به خاصی های مهارت ها و فعالیت آموزش برای و هستند محور مسئله یادگیری واحدهای ها سازی شبیه

 جواب و نیستند میکال و انتزاعی موضوعات جزء معموالً داده شود، آموزش ها سازی شبیه طریق از است قرار که درسی موضوعات

 ها سازی شبیه طریق از تواند می که پیامدهایی -3. نیست آشکار و ساده شود پرسیده می آموزان دانش از موضوعات این در که سواالتی

 طور به باید یادگیرندگان آموزشی، مطلوب پیامدهای این به دستیابی برای بلکه .شود نمی شانسی کسب و اتفاقی طور به آید دست به

های  سازی شبیه در آموزان دانش یادگیری های فعالیت و ها تجربه-4 .بپردازند تمرین و فعالیت به ها سازی با شبیه مکرر و توالیم

 نیز مدرسه از خارج واقعی های موقعیت به و بود خواهد کالسی های محیط در فقط یادگیری از تر گسترده آموزشی

 (1390)زنگنه،  است نزدیکتر

 

 آموزش سازی در بیهش هدافا-4-2

 داشته ای عمده آموزشی نقش اهداف از بسیاری تحقق در توانند می دارند که ای ویژه های قابلیت دلیل به آموزشی سازهای شبیه

 (1334آموزشی،  تکنولوژی مقدمات ,احدیان)باشند 

 نگرش تغییر ایجاد

 خاص رفتارهای از بعضی تغییر

 آینده برای جدید های نقش فراگیری جهت یادگیرندگان آمادگی

 خود اخیر و موجود ی وظیفه و نقش فهمیدن در افراد به کمک

 کردن اداره قابل عناصر و اجزاء به ها موقعیت یا مسائل تغییر

 مواجه آن با عمر آخر تا است ممکن اما داشته تأثیر یادگیرندگان روی که هایی نقش نمایش

 نشوند
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 یادگیرندگان در عالقه و انگیزش افزایش

 یادگیرندگان در تحلیل و تجزیه فرایندهای ایجاد

 افراد سایر زندگی های نقش از یادگیرندگان سازی آگاه و سازی حساس

 

 آموزش در سازی شبیه از استفاده مزایای-4-3

 که است یفرآیندهای آموزش در هاسازی شبیه از استفاده مزیت اولین. دارد متعددی مزایای آموزش در هاسازی شبیه از استفاده

 ،(امنیت و هزینه) عملی مزایای از فراتر ،(2007 همکاران، و استانسیک) است گران یا و خطرناک غیرممکن، مشکل، ها آن اجرای

زیست یا شناسی زمین در تکنوتیکی صفحات مانند مشاهده غیرقابل فرآیندهای نمایش توانایی علوم آموزش هایسازی شبیه

 موجود دانش با ارتباط ایجاد برای هاییفرصت نمودن فراهم از استفاده با را یادگیرنده مفهومی رکد و دارند را مولکولی شناسی

 هایآزمایش شامل علوم تدریس در را سازیشبیه از استفاده بسیاری(. 2012 همکاران، و 20لینگرن) دهندمی افزایش یادگیرنده

 همچنین(. 2015 ،21هو) است بوده مثبت سازیشبیه تأثیر کردند مشاهده و کرده بررسی الکترونیک و مولکولی دینامیک فیزیکی،

 پرورش را روالی عمل و وظیفه در درگیری تواند می سازی شبیه بر مبتنی یادگیری محیط یک در حسی وری غوطه باالتر سطح

 قرار برای فرصت داشتن. هستند مرالع مادام و تجربی یادگیری برای محرکه نیروی یکها سازی شبیه(. 2012 ،22کارافانو و کی) دهد

. میدهد قرار یادگیرنده اختیار در را امکان این آموزشی سازی شبیه و است یادگیری هایروش بهترین از یکی عمل در تخیل دادن

 یاد و کند تسهیم دیگران با را هایش ایده میتواند یادگیرنده همچنین دارد، وجود ریسک بدون ایدهها امتحان امکان شبیهسازی در

 قرار یادگیرنده اختیار در را اتفاقات یا نمونه ها با تجربه فرصت سازی شبیه های مدل. کند برخورد چگونه متفاوت ایدههای با بگیرد

 از بسیاری و است درسی برنامه با آن آسان تلفیق سازی شبیه مزایای از دیگر یکی(. 2007 همکاران، و استانسیک) میدهند

 ایجاد را امکان این ها سازی شبیه(. 2003 همکاران، و 23آدامز) مییابند جذاب خود کالس در را ها سازی شبیه از استفاده آموزشگرها

 از استفاده با آموزان دانش(. 2007 همکاران، و استانسیک) شود متمرکز وی نیازهای و یادگیرنده یک روی آموزش که کنند می

 و آدامز) کنند می برقرار ارتباط خود قبلی دانش و سازی شبیه از شده دریافت طالعاتا بین و میشوند گیر در اطالعات با سازی شبیه

 نتیجه(. 2014 همکاران، و 24سدراکیان) میبخشند بهبود را واقعی محیط به مهارتها موفق انتقال هاسازی شبیه(. 2003 همکاران،

 بدنی کامل طریق فعالیت از فیزیک در مهم ایدههای هتجرب و مفاهیم تصویب که میدهد نشان( 2012) همکاران و لینگرن مطالعه

 شود می علم به نسبت تر مثبت نگرشهای و تعامل باالتر سطوح توجه، قابل یادگیری به منجر جانبه همه تعاملی سازی شبیه یک در

 تأثیر یادگیری در درگیری شافزای و یادگیرندگان عالقه تشدید در هاسازی شبیه از استفاده نهایت در و( 2012 همکاران، و لینگرن)

 در هاسازی شبیه ارزش توجهی قابل تحقیقات یافتههای(. 2015 همکاران، و 25لون) میافتد اتفاق فعال یادگیری و میگذارد مثبت

 (.2015 ،22ووس)دادهاند  نشان را ها آن شایستگیهای و مهارتها توسعه و آموزان دانش کردن درگیر و انگیزه ایجاد
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 آموزشی یها سازی شبیه از استفاده یمحدودیتها-4-4

 آن ترین مهم که دارد نیز محدودیتهایی آموزش در هاسازی شبیه از استفاده مختلف، مقاالت در شده برشمرده مزایای تمام علیرغم

 است سازی شبیه از استفاده دیگر محدودیت سازی شبیه اعتبار مشکل همچنین. است آن طراحی و سازی شبیه ساخت باالی هزینه

 بازنمایی های همچنین و علوم در قراردادی ایده های با سازگار و دقیق یها سازی شبیه ساخت(. 2007 همکاران، و استانسیک)

 فهم فقدان و آموزشی برنامههای در هاسازی شبیه از استفاده شمول عدم(. 2012 همکاران، و لینگرن) است مشکل انتزاعی بسیار

 تلفیق چگونگی خصوص در تردید و شک همیشه و است دیگری محدودیت مختلف ینه هایزم در ها آن از استفاده برای

 بر نظارتی بازخورد برای مؤثر راههای یافتن چالش همچنین(. 2015 همکاران، و لون) دارد وجود درسی برنامه با ها سازی شبیه

 و ریچاردز) بعدی سه یها سازی شبیه در پرتی حواس و شناختی بار اضافه ایجاد امکان و( 2012 همکاران، و لینگرن) کاربر تعامالت

 .است آموزشی یها سازی شبیه محدودیتهای از( 2015 ،27تیلور

 روش از آموزشی گیری بهتر نتیجه اینکه به توجه با و شوند می هدایت ای رایانه تجهیزات وسیله به که هستند ابزاری سازها شبیه

 برای اتاق چند یا یک اختصاص باشند، بنابراین، داشته مشارکت باهم یادگیرندگان جربهت هر در که شود می حاصل وقتی سازی شبیه

 در سازی شبیه مرکز یک ایجاد برای کافی فضای فیزیکی وجود دلیل همین نیست به پذیر امکان آموزشی اهداف به رسیدن

 همچنین. باشد مطرح چالشی موارد از یکی نوانع به میتواند ها، دانشگاه در فیزیکی فضای کمبود و است اولویت یک ها دانشگاه

 آموزشی شیوه تغییر برابر در گروه اعضای مقاومت و سازی شبیه به اعضا دسترسی همه محدودیت مانند، دیگر مشکالتی از توان می

 و ها مانکن میرتع و کنترل کاربرد، جهت در دارند نیاز آموزشی اعضای طرفی از. برد سازی نام شبیه از استفاده سمت به رایج

 تعمیر و کنترل سازنده شرکت پشتیبانی گروه طریق از باید مکانیکی ابزارهای همچنین. ببیند گروه آموزش ای رایانه افزارهای نرم

 استفاده از در موجود چالش به تواند می ای، رایانه سواد و تکنولوژی های مهارت دارای افرادی به نیاز کنار در این خدمات،. شوند

 (2004همکاران،  و29 ؛ سروپین 2002، 23دویل و ویلفورد)کند  افزوده آموزش در سازی هشبی

 

 سازی شبیه شیوه به تدریس مراحل-4-5

 موجود سازی در فعالیت شبیه باید که مفاهیمی و سازی شبیه کلی عنوان ارائه سازی، شبیه شیوه به تدریس اول گام :دهی جهت

 .است سازی شبیه بر مروری ارائه و آن بازی و سازی شبیه توضیح شود، وارد

 و( اهداف و تصمیمات موردنظر نوع دادن، نمره کار، روال ها، نقش کار )قواعد، صحنه برقراری دوم گام :کنندگان شرکت به آموزش

 .است تمرین جلسه

 دادن ادامه و تفاهمات سوء نساخت روشن تصمیمات، و عملکرد از ارزیابی و بازخورد فعالیت، اجرای سوم گام :سازی شبیه عملیات

 .است سازی شبیه روش به

 وتحلیل ها، تجزیه بینش و ها دشواری کردن خالصه ادراکات، و رویدادها کردن خالصه آخر گام :کننده شرکت مختصر توضیح

 است سازی شبیه وینتد و و ارزیابی درس محتوای با سازی شبیه فعالیت ارتباط واقعی، جهان با سازی شبیه فعالیت مقایسه فرآیند،

 (2003، 30پرایس و مویر(
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 کنندگان شرکت درک از اطمینان حصول :داشت توجه مهمی نکات به باید سازی شبیه شیوه به تدریس در

 یا مجری توسط طرح آزمون کنترل است، موردنظر سناریو در که موقعیتی جزئیات نمودن فهرست موردنظر، یادگیری اصل به نسبت

 نتیجه دریافت گروه، اعضای فعال کنندگان، حضور شرکت فعالیت چگونگی و اجرا نحوه و قواعد توضیح برنامه، شروع از قبل مدرس

 های روش با آموزشی روش تکمیل نتایج، تا موردنظر به اصل دانشجویان بیشتر توجه از اطمینان برای کنندگان شرکت از گزارشی

 سازی شبیه تجربه از بعد کنندگان شرکت به فرصت ارائه سازی، شبیه به فرآیند دیگر های جنبه افزودن به دانشجویان تشویق دیگر،

 تشویق احساساتشان، و باورها درباره صحبت به یادگیرندگان تشویق سازی شبیه در حین واقعی، بازندگی نتایج مقایسه برای

 گیری نتیجه و سازی خالصه تعمیم، سازی، شبیه در تنوع شود، رعایت انجام سازی شبیه تجربه شباهت صحبت درباره به یادگیرندگان

 (2001، 31جوینستین. )کرد شروع توان می که جدیدی های فعالیت به اشاره تجربه، یافتن پایان با و از مطالب

 

 آموزشی ساز شبیه طریق از تدریس فرایند در معلم نقش-4-6

 .است ها فعالیت اکثر اجرای حد تا سازی شبیه قواعد شرح و توضیح در معلم نقش :دادن توضیح .الف

 داور یک عنوان معلم به .سازد مشخص سازی شبیه فرایند در را شاگردان تکالیف آموزش شروع از قبل باید معلم :دادن رجوع .ب

 .است قواعد پیرو

 توانمند گروه در فرد نقش بهتر ایفای در را شاگردان که نکاتی باید: کردن انفرادی راهنمایی و نظارت .ج

 .ناظم و واعظ یک نه است حامی مشاور یک عنوان به معلم .دهند ارائه سازد می

 بینش و مشکالت واقعی، جهان با سازها شبیه نزدیکی میزان ی درباره مباحثه به جلسه از پیش :بحث .د

ویل  س، کالهون وجوی( است نیاز کرد مشاهده موردنظر موضوع و سازی شبیه بین توان می که روابطی و آن از پیش آموزان دانش

1994) 

 

 آموزشی سازهای شبیه از استفاده در پیشنهادی راهکارهای-4-7

 (1333زمانی، و نظری(شوند می پیشنهاد الکترونیکی های محیط در سازی شبیه بهبود برای راهکارهایی قسمت این در

 های حل راه و شده فراگرفته مفاهیم که دشون سازی شبیه الکترونیکی های محیط در ای گونه به واقعی شرایط تا شود سعی باید

 .باشد داشته را واقعی جهان به انتقال قابلیت مسائل، برای شده مشخص

 برای و داده آموزش های دیگر روش ی وسیله به را پایه و ذهنی مفاهیم و اصول است بهتر ها سازی شبیه بیشتر اثربخشی منظور به

 .شود ادهاستف سازی شبیه از عملی های مهارت آموزش

 یادگیری های محیط شود در ارائه کاربران به راهنمایی اندکی است بهتر الکترونیک یادگیری های محیط در سازی شبیه طی در

 بلکه کنند می ایجاد آموزان دانش میان در را فقط رقابت نه که سازی شبیه های بازی مانند جدید تدریس های روش از باید الکترونیکی

 .استفاده شود کنند، می مهیج و جالب را یادگیری فرایند

 و تحلیلی گروهی های کار مهارت تا دهند اجازه آموزان دانش به و بردارند دست خود سنتی های نقش از تا شوند تشویق معلمان باید

 تضمین زانآمو دانش برای را منابع یادگیری که کیفیتی همچنین. دهند توسعه را شده سازی شبیه های فعالیت در گیری تصمیم

 .کنند فراهم الکترونیکی یادگیری های فناوری طریق از را کند می
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 بحث و نتیجه گیری-5

 به جهات بسیاری از را سنتی نظام آموزشی دیگر، سوی از نوین فناوریهای روزافزون پیشرفت و سویی از اطالعاتی جنبش وقوع

 توانسته که امروز دنیای در نوین های فناوری نقش به توجه با .ندک آن تحمیل به را تحوالتی تا است داده قرار تاثیر تحت شدت

 این اصلی موضوع کند، منتقل به یادگیری آموزش از را تأکید و کند ایجاد مدار فراگیر تربیت و تعلیم برای بیشتری است، فرصتهای

 بتوانند که کرد ایجاد گونهای به آموزان انشد در را پایدار و مؤثر یادگیری و فناوری دانش انفجار عصر در میتوان چگونه که است

 فعال محیطهای در که دانست زمینه باید این در .باشند داشته باالیی انگیزه و بوده خودکارآمد یادگیری در و شوند خود انگیخته

 تازهای رفتار دیگر، خنس به .میشود منجر ذهن در محتوا بازسازی به در آموزش، ارتباطات و اطالعات فنآوری کاربرد مثل ) تعاملی(

 یادگیری انگیزه رفتن باال سبب و پیدا کند بیشتری اعتقاد خود تواناییهای به نسبت فرد میشود باعث و برمیانگیزد در یادگیرنده را

 ی ربهتج در انگیزه ایجاد برای استفاده از شبیه سازهای آموزشی که باورند بر این آموزشی مربیان از بسیاری .میشود آموزان دانش

و لذت بسیاری می  هیجان عالقه، باعث زیرا هستند، انگیزشی شبیه ساز ها که معتقدند ها آن .هستند مؤثر اطالعات جدید و مهارتها

نقل از کلین و  به ،1932،ارنست ،1923کلمن،) هستنددر فعالیت های یادگیری الزم  آموزان دانششوند و برای درگیر شدن 

 (.1991فریتج،

و فیروز آبادی  طهماسبی ،1390 الکدشتی و یوسفی ابوالفضل ،1333حاضر با شاه محمدی، حمیدی در سال  نتایج پژوهش

 ،2014، ساراباندو و کراوینو و سوارس 2012و راسموسن کوموالینن ،2010 وانکیپورام ،1395، صادق زاده 1395 اردبیلی ،1392

 که موضوع این بر مذکور پژوهشهای تمامی. تطابق دارد 2017در سال  و الحبیبه هواس ،2015و یولکو  اینک ،2014و سنتوز کانها

 .نظر دارند اتفاق میشود یادگیرندگان انگیزش و یادگیری تقویت موجب یادگیری های محیط در شبیه ساز های آموزشی کارگیری به

شیوه آموزش الکترونیکی آموزش دیده (، نشان داده است، دانشجویانی که به 2007) پانتونطبق یافته های حاصل از پژوهش روا، 

بودند، نسبت به دانشجویانی که با روش سنتی و تلفیقی آموزش دیده بودند از انگیزش درونی و بیرونی باالتری برخوردار بودند. در 

صیلی بیشتری این تحقیق، نتایج حاکی از آن بود که دانشجویانی که به شیوه آموزش الکترونیکی آموزش دیده بودند، از انگیزش تح

( نشان داده است یادگیرندگان ضعیف، عملکرد بهتری با استفاده از برنامه آموزش از راه دور 2004) توکنبرخوردار بودند. مطاالعات 

 داشته اند.

به  جدید آموزشی پرداخته و های تکنولوژی، با استفاده از تکنولوژی آموزشی به دسته بندی و بررسی مزایا و معایب 2015کاچالوو 

 وسیله بهکه  دهد میاین نتیجه رسیده است که استفاده از تکنولوژی آموزشی به مای یک ساختار قابل مدیریت برای تدریس ارائه 

 به کمک آن تحقق اهداف را به صورت پویا بررسی کرد. توان میی آن 

آموزان در هنگام  و مشارکت مولد دانش آرامش معلمان"پژوهشی با عنوان  2014کانها، ساراویا، سنتوز، دنیز و لومپز درسال 

آموزان  در این پژوهش بررسی مشارکت مولد دانش ها آندادند. هدف  انجام "ساز کامپیوتری درکالس درس فیزیک استفاده از شبیه

پژوهش  ها آناست.  های موثر در آن بوده کردن و تشریح فاکتور ساز کامپبوتری در کالس درس و مشخص هنگام استفاده از شبیه

دادند و  خود را بر روی دو کالس آموزشی با دو معلم مختلف که هرکدام دو درس از دروس فیزیک در راهنمایی تدریس کردند انجام

ی یکسان بودند. در این تحقیق یکی از معلمان مبتنی بر  آوری کردند. این دو معلم با تجربیات و سابقه های متنوعی را جمع داده

دهد که مشارکت مولد  می کرد. نتایج حاصل ازین تحقیق نشان روز بود و معلم دیگر به روش سنتی تدریس می تکنولوژی آموزشی به
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ساز کامپیوتری با روش سنتی تفاوت اساسی داشت؛ و همچنین آرامش معلم نیز در این دو  آموزان در هنگام استفاده از شبیه دانش

 روش تفاوت اساسی داشت.

سازی آموزشی در آموزش مفاهیم فیزیکی وزن و جرم به  سهم شبیه"پژوهشی با عنوان  2014ارس در سال ساراباندو، کراوینو و سو

سازی آموزشی در آموزش مفاهیم فیزیکی وزن و جرم به  دادند. هدف این تحقیق بررسی سهم شبیه انجام "آموزان دانش

ای  دقیقه 90سال بعد از یک تدریس  13تا  7ن رنج سنی آموزا آموزان بود. این تحقیق به ارزشیابی درک و فهمی که دانش دانش

 اند در سه سناریوی مختلف پرداخت؛ این سناریو ها شامل: پیدا کرده

استفاده از هر دو مورد. این فرایند با  -3ساز کامپیوتری  فقط استفاده از شبیه -2کردن در محیط آزمایشگاه سنتی  فقط لمس-1

ی بیشتری نسبت به گروه یک  آموزان در گروه دو و سه بهره . نتایج حاکی از این بود که دانشآزمون بررسی شد آزمون و پس پیش

کنند بسیار بستگی  ساز برای تدریس استفاده می وری بیشتر به روش آموزشی معلمانی که از این شبیه برده اند؛ هرچند که بهره

 دارد.

ساز پویا در آموزش  افزار شبیه نتایج آزمایش استفاده از نرم"ی  ر مقالهد 2012کوموالینن، راسموسن، فیلیچر، سین و کامرون سال 

شوند. در این  مندی به آموزش مهندسی شیمی می های تجاری موجب افزایش عالقه ساز فرایند نویسند شبیه می "مهندسی شیمی

ی مختلف آموزشی مهندسی شیمی استفاده  برای سه دوره K-SPICEو  D-SPICE ساز پویای تجاری افزار شبیه مقاله استفاده از نرم

ها بر روی  های آموشی شامل: مهندسی شیمی پایه، کنترل فرایند و آنالیز ایمنی بود. نتایج پژوهش و بررسی شد. عناوین دوره

یر است: های آموزشی بررسی و خالصه شد که به شرح ز ساز پویا و سایر ابزار آموزان در مزایای استفاده از شبیه معلمین و دانش

آمیزی موجب تجمیع  تواند به طور موفقیت شود و می ساز پویای تجاری موجب آموزش مبتنی بر تحقیق می نتایج تاییدکرد که شبیه

 تدریس زیر لیسانس و باالی لیسانس در دروس آزمایشی و تحقیقی شود.

شبیه ساز  از استفاده با آموزان دانش یادگیری طشرای گرفتن نظر در و شبیه ساز آموزشی مطلوب بسیار فواید و اهمیت به توجه با

 آموزان دانش یادگیری میزان ارتقاء موجب آموزان دانش اشتیاق و انگیزه میزان افزایش درسی با مفاهیم آموزش در های آموزشی

 روشهای از ستفادها نگرش ارتقاء به تواند می آموزشی مربیان و معلمان توسط شبیه سازهای آموزشی از استفاده همچنین .میشود

مراکز  مربیان .باشد مفید آموزان دانش این پیشرفت و انگیزه عدم موانع و شناسایی تحصیلی مختلف مفاهیم تدریس برای متنوع

 رضایت انشانآموز دانش یادگیری نتیجه ی فراوان، انرژی و وقت صرف وجود با که میدارند اظهار همواره مختلف آموزشی، یادگیری

شبیه ساز  از استفاده میرود، شمار به آموزش اساسی از اصول یکی مناسب تدریس روش انتخاب که جایی آن زا .نیست بخش

رشد  آموزش، بر آن مثبت اثر و است شده پذیرفته رسمی طور به تدریس روش یک به عنوان آموزشی سازمانهای توسط که مناسب

 .شود واقع آموزش مؤثر در میتواند رسیده، اثبات به کودکان انگیزهی افزایش و اجتماعی ذهنی، جسمی،

 را شبیه سازها که دارد وجود متعددی متون .هستند یادگیری و آموزش برای مؤثر و معنی دار راهبردی شبیه سازه های آموزشی

 (.2002مونگیلو،) میگیرندنظر  در آموزان دانش انگیزش کلیدی عنصر

 خود تحقیق اوچگول در .نمی باشد همسو (1394) حسینی شیروانی و (2002) لاوچگو تحقیق با حاضر، تحقیق نتایج با این حال

 جمله دالیل از .ندارد تأثیر آموزان دانش انگیزش شبیه ساز های آموزشی از قبیل بازی های رایانه ای در که رسید نتیجه این به

 افزار، نرم و رایانه با فراگیران پژوهش، ناآشنایی جراا موقعیت و مکان تفاوت :از اند عبارت پژوهشگر نظر از مذکور پژوهشهای مغایرت

 بود آن از حاکی شیروانی حسینی پژوهش نتایج همچنین .از رایانه استفاده در معلمین تجربه کمبود افزاری، سخت امکانات کمبود

 باعث که دالیلی جمله از .دارد وجود ضعیف رابطۀ بابل شهر متوسطه دوره دختر آموزان دانشیادگیری  با رایانهای بازیهای بین که

 شیروانی یادگیری حسینی تحقیق در که چرا باشد جنسیت عامل میتواند است شده حاضر پژوهش نتایج با نتایج بودن این ناهمسو
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 وجود عوامل از یکی میتواند که ابتدایی بوده دورۀ دانشآموزان شامل آماره جامعۀ همچنین .است گرفته قرار بررسی مورد دختران

 سنین در کودکان که داده اند نشان متعددی تحقیقات که چرا .باشد یادگیری و رایانهای بازیهای از استفاده بین ضعیف رابطۀ

 متعاقباً و انگیزه افزایش باعث عامل این نتیجه در دارند گروهی کارهای و رایانهای بازیهای از استفاده به بیشتری عالقه نوجوانی

 .میشود بیشتر یادگیری

 استفادۀ .باشد مؤثر محیط آموزشی یک ایجاد جهت الزم نکات نکردن رعایت و مناسب طراحی نبود دلیل به است ممکن نتایج این

 .شد خواهد یادگیری و کاهش انگیزش باعث ندارند مناسبی طراحی که آموزشی بازیهایی از حد از بیش

 .پی برد آموزان دانش آموزش در آموزشی یهایباز پتانسیل به میتوان شده ذکر پژوهشهای نتایج به توجه با

 نحو به بنابراین میتوان دارند قرار افراد اکثر اختیار در اینترنت مانند بستری وجود دلیل به امروزه شبیه سازهای اموزشی همچنین

 قابلیتی با شبیه سازها .کرد استفاده ها آن از آموزشی اهداف تحقق جهت مناسبی

 بیش اینکه با .شده اند مطرح یادگیری برای قدرتمند ابزاری عنوان به رسمی، آموزش رد استفاده برای بالقوه

 مطالعات به دسترسی فقدان میگذرد آموزشی طراحی جنبشهای در ها آن حضور سابقۀ از سال 90 از

 کرده ایجاد را بی پاسخی پرسشهای یادگیری، و تدریس در ها آن ترکیب درباره مناسب طراحی با پژوهشی

 به کنند یادگیری ایجاد های محیط و بکوشند طرحهای شان در عناصر شبیه سازها یکپارچۀ ادغام در باید آموزشی طراحان .ستا

شبیه ساز  بر مبتنی یادگیری .کنند را تقویت یادگیری و آماده آینده برای را فراگیران طرحهایشان در میتوانند ها آن که طوری

 میتوان گسترد چندکاربرۀ برخط های بازی های محیط از بزرگ درسی .میباشد آموزش و ه سازیک شبی بین ساده ارتباط آموزشی

 ساده بسیار رایانهای یک شبیه ساز طریق از حتی میشود داده اهمیت و فضا ها آن به که زمانی میشوند توانمند بینهایت افراد .گرفت

 ایمن، آزمایش آن در و است امکان پذیر آن در چیز هر که حیطیم چنین در را خود شناختی و اجتماعی قابلیتهای میتوانند که

 در که را پیچیده شایسته ساالری نوع یک کاربران مجازی دنیای با موازی پدیدهای میان در .گذارند نمایش به است مطلوب و مجاز

 میشود دوستی اصیل روابط به منجر که خودجوش مهربانی از و میکنند توصیف میشوند قضاوت شخصیشان فعالیتهای خاطر به آن

 تنها نه ها آن .هستند پیشرفت حال در احساسی سطح یک در گویی میکنند احساس ها آن که است این همه از مهمتر و میبرند لذت

و  میگیرند، یاد رفتار با تجربیاتشان از میرسند، بلوغ به و میکنند رشد واقع در بلکه میکنند حرکت جلو به رو مجازی دنیای در

 سنتی یادگیری های محیطدر  .میکنند اصالح دارند مجازی دنیای در که تجربیاتی خاطر به دوستانشان و خود دربارۀ را دیدگاهشان

 دارد و همراه به آموزان دانش یادگیری در فرایندهای مفیدی اثرات آموزان دانش یادگیری و آموزش فرایند در شبیه سازها ادغام

 را پایدارتری و عمیقتر یادگیری و شده آموزش مورد بر موضوع یادگیرندگان تمرکز افزایش وجبم شبیه ساز آموزشی همچنین

 .میشوند موجب

 مباحثه و همکاری به آموزان دانش ترغیب برای درس کالس در شبیه ساز آموزشی از استفاده-1

 ابزاری عنوان به ها آن از استفاده و فردی تفاوتهای و ویژگی ها با متناسب رایانه ای شبیه ساز طراحی-2

 کننده سرگرم و جذاب محیط یک در خودآموز

 فوری بازخورد ارائه جهت ارزیابی برای چندکاربره برخط شبیه ساز از استفاده-3

 مدارس در و اینترنت کامپیوتر مانند نیاز مورد امکانات وافزایش سنتی های محیط در شبکه تحت رایانه ای تلفیق شبیه ساز-4

 شبکه تحت شبیه ساز از استفاده با کننده سرگرم صورت به آموزشی الیتهایفع طراحی-5

 همهجایی یادگیری تحقق برای شبکه تحت آموزشی به عنوان شبیه ساز بازیهای از استفاده-2
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