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مقدمه

در دهههای اخير پيشرفتهای فنآوری اطالعزاص و ارتباطزاص تحزوشص شزارفی را در نظزامهزای
آموزشی جها ایوزاد کزرده اسزت ( .)Tafakhori, 2005فزنآوری اطالعزاص ،امزروزه بزه عنزوا
ابزاری توانمند در خدمت بشر قرار یرفته و همه امور را در اکثر کشورهای جها تحت تزأثير قزرار
داده است ( .)Fazli et al., 2012فنآوری اطالعاص و ارتباطاص در ایواد انايزه ،عمزق و وسزعت
داد به یادیير ی و پایدار سزاختن آ  ،رفزع خسزتای و کسزالت فرایيزرا و ایوزاد مهزارص هنزی

جهت پاسخیویی به پرسشها نقش مؤثری دارد ( .)Shariatmadari, 2011با توجزه بزه پيشزرفت
جوامع ،نظامهای آموزشی و فعاليتهای حاک بر آ همواره دستخوش تغيير و تحزول هسزتند .بزا
پيشرفت ع وم و فنو و پيچيده شد جوامع ،نيازهای فردی و اجتماعی نيز متنوع میشزوند و تزأمين
آنها در سایه روشهای آموزشی پيشرفته امكا پذیر است .بنابراین ،مسؤوليت مع امروز نسزبت بزه
یذشته سناينتر شده و دیار نمیتواند ،با روشهای سنتی ،جامعزه و افزراد آ را بزه سزوی تحزول
سوق داد.
بزا ظهززور فززنآوریهززای جدیززد ماننززد کزام يوتر و بززه دنبززال آ اینترنززت ،در عررززه آمززوزش،
محيطهای یادیيری جدیدی مانند محيطهای الكترونيكی بزه وجزود آمزده اسزت کزه یكزی از ایزن
روشهای آموزشی مؤثر در این محيطها ،شبيهسازی 4است .شبيهسازی نسزخهای از بعضزی وسزای
حقيقی به موقعيتهای کاری میباشد و تالش دارد تا بعضی جنبههای رفتاری یک سيست فيزیكزی

یا انتزاعی را به وسي ه رفتار سيست دیازری نمزایش دهزد ( .)Bruschi et al., 1999شزبيهسزازهزا،
یكی از ابزارهایی هسزتندکه مزی تواننزد ،در ارتقزای یزادیيری و یادسز اری و متعاقبزا رشزد کيفيزت

آموزشی تأثير بسياری داشته باشند ( .)Cotton, 1991مطالعاص یذشته نشا داده دانشزوویانی کزه
از شبيهسازی استفاده کردهاند عم كرد بهتری از دانشوویانی که از شبيهسزازی اسزتفاده نكزردهانزد،
دارند ).(Wolffe et al., 2002
محيط چندرسانهای و شبيهسازی شده آموزش بورس یكزی از شزيوههزای جدیزد بزرای آمزوزش و
یادیيری مفاهي و ارول ک ی حاک بر بازار بورس و مبادله ارزهای خارجی (فزارکس )3بزوده کزه
از فنآوریهای جدید آموزشی محسوب میشود .میتوا با طراحی و بزه کزار بزرد یزک محزيط
1. Simulation
2. Multimedia
3. Forex
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شبيه سازی و موازی ،من متنوع و جالب کرد محزيط یزادیيری ،فرایيزرا بزدو خطزر ،بزدو
هزینه زیاد و ریسکپذیری به توارب یادیيری دسترسزی پيزدا کننزد و بزا پيچيزدییهزای زنزدیی
واقعی آشنا شوند .ایر چه به ع ت جدید بود کاربرد محيطهای شزبيهسزازی در عررزه آمزوزش،
تحقيقاص زیادی در این زمينه رورص نارفته ،اما ،حار پزژوهشهزای انزدکی کزه در ایزن حزوزه
رورص پذیرفته حاکی از تأثير مثبت این محيطها در فرآیند یاددهی -یادیيری در راستای تسزهي ،
تسریع و تعمق یادیيری بوده است ).(Hashemi, 2010این محيط شبيهسزاز جدیزد ،بزه فرایيزرا
این امكا را میدهد که مفاهي و ارول ک ی حاک بر بازار بورس و مبادله ارزهای خارجی را یزاد
یرفته و این مهارص به افراد کمک خواهد کرد که در بازار پویای بورس اقدام به خرید و فروش به
موقع سزهام نماینزد .ت زمي یيزری رزحيد در ایزن بزازار ،مبتنزی بزر شزانس و خطرپزذیری محز
نمیباشد ،ب كه فعاش این بازار با هوشياری ،شاخصهای ک يدی بورس را نظارهیر بزوده تزا بداننزد
چه سهامی و در چه موقعی باید خریداری و یا فروخته شود .به عبزارص دیازر ،بزين مفزاهي ت زوری
بورس و کار عم ی در بازار بورس ارتباط شزم ایواد میکند و فرایيرا به یزادیيری معنزیدار کزه

عميقترین شك یادیيری است دست پيدا میکننزد .یردلزر ( )Gredler, 1994معتقزد اسزت کزه
ویژیی اساسی شبيهسازی آموزشی ،ایواد تعام بين فرایيزرا و عنارزر شزبيهسزازی و تعامز بزين
فرایيرا با سایر افراد است.
در قزر بيسزتویزک کزه آ را محزيط چنزد رسزانهای مزینامنزد ،پيشزرفت فزنآوری موجزب
شدهاست که استفاده از این رویكزرد در محزيط هزای یزادیيری و آموزشزی بزه شزدص رونزق یيزرد
) .(Leow & Neo, 2014ه چنزين ،فزنآوری اطالعزاص و ارتباطزاص بزه طزور چشز یيزری تمزام
زمينهها بهخ وصمحيط های آموزشی را متحول ساخته اسزت .تمزام شزيوههزای آموزشزی اعز از
سنتی ،از راهدور و الكترونيكی از این فنآوری بهره مییيرند .بنزابر ایزن تمزام مؤسسزاص آموزشزی
روشهای یادیيری جدید و فضاهای موازی را سر لوحه تغييزراص اساسزی خزود قزرار دادهانزد کزه
شزمهاش بهرهیيری از ابزارها و سيست هایی است که دستاورد فنآوری اطالعاص و ارتباطاص است
).(Alvites Huamani, 2014

شبيهسازیها معموشً بر روی به کار برد دانش تمرکز میکنند ،در حالی که روشهای رایزج و
سنتی بيشتر بزر روی رسزاند اطالعزاص و دانزش انتزاعزی تمرکزز دارنزد .مطالعزاص زیزادی توسزط
دانشمندا و راحب نظرا تع ي و تربيت در خ وص تأثير محزيطهزای شزبيهسزازی شزده و روش
رایج و معمول بر یادیيری انوام شده که در ادامه به اخت ار به تعدادی از آنها اشاره مییردد.
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پایرفی( )Pierfy, 1997تحقيقی بر روی مقایسه روشهزای شزبيهسزازی و روشهزای قزدیمی
انوام داد .نتایج این بررسی نشا داد که یادیيری و یادس اری به وسي ه شبيهسازی بهتر و مزؤثرتر از
روشهای قدیمی بوده است .یرینب ت ( )Greenblat, 1981در تحقيق خود بزه ایزن نتيوزه رسزيد
که شبيهسازیها در مقایسه با سایر روشهزا در تسزهي مو زوعاص یزادیيری و یزادسز اری مزؤثرتر
بودهاند .ربالا و همكارا ()Sabaghan et al., 2010به منظور بررسزی مقایسزه تزأثير آمزوزش

نامیذاری ترکيباص آلی به روش شبيهسازی و سنتی بر دانزش و مهزارص و نازرش فرایيزرا دختزر
پایززه دوم متوسززطه ،از آزمززو پيشززرفت تح ززي ی و بززرای ارزشیززابی حيطززه نارشززی از آزمززو
نارشسنوی استفاده نمودند .نتایج نشا داد که فرایيرا دو یروه در پسآزمزو عم كزرد بهتزری
در هر دو حيطه دانش و مهارص داشتهاند .یافتههای حار از نارشسنوی بيانار ترليب فرایيزرا
با شبيه سازی به یافتن مدل مولكولی و تسزهي بيشزتر و انتقزال مفزاهي آموزشزی و قواعزد شزيمی بزا
سایرین اسزت .دشور و درتزا ( )Delavar & Dortaj, 2005در پژوهشزی بزا مو زوع اثربخشزی

شبيهسازی هنی بر بهبود کارکرد و پيشرفت تح ي ی دانشوویا نشزا داد آزمزودنیهزایی کزه در
آموزشهای شبيه سازی هنی شزرکت کزرده بودنزد نسزبت بزه یزروه کنتزرل ،کزارکرد و پيشزرفت
تح ي ی باشتری داشتند .ه چنين ،شبيهسازی هنی فرآیندی در مقایسه با شبيهسزازی فزرآوردهای،

در بهبود کارکرد تح ي ی تأثير بيشتری داشته است .ارغری( )Asghari, 2010تحقيقی به منظور
بررسی و مقایسه تأثير اجرای آزمایشااه موازی و روش تدریس معمول بر سه متغير دانش ،تزوانش
و نارش فرایيرا انوام داده است .نتایج تحقيزق حزاکی از آ اسزت کزه بزين روشهزای تزدریس
حا ر و معمول ،در افزایش نارش تفاوص معناداری وجود دارد .هز چنزين ،روش تزدریس حا زر
در افزایش مهارص مؤثر است .بين نمره پيشآزمو و پسآزمو فرایيرا رابطزه معنزاداری وجزود
نداشته است.

در پژوهش دیاری که توسط قيسوندی ( )Gheysvandi, 2009انوام شد ،تأثير چندرسزانهای

آزمایشااه موازی به روش مع محور و فرایيرمحور در فرایيرا پایه سوم متوسطه دبيرسزتا هزای
دخترانه شهر کاميارا مورد مقایسه قرار یرفزت .یافتزههزای تحقيزق حزاکی از آ اسزت کزه ميززا
یادیيری مفاهي شيمی در فرایيرانی کزه بزه روشهزای آزمایشزااه واقعزی و مع ز محزور آمزوزش
دیده اند ،تقریباً به یک اندازه کمتر از فرایيرانی است که با روش فرایيرمحزور آمزوزش دیزدهانزد.
خ ي ززیشززرفه و همكززارا ) (Khalili Sharafeh et al., 2006بززه بررسززی تززأثير سززاده و تززو م
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شبيهسازیهای هنی فرآیندی و فرآوردهای بر بهبود عم كزرد تح زي ی 080نفزر دانشزووی درس
روا شناسی رشد ( ) دوره کارشناسی دانشكده ع ومتربيتی و روا شناسی پرداختهانزد .نتزایج نشزا
داد که شبيهسازی هنی موجب بهبود عم كرد تح ي ی دانشزوویا شزده و ایزن تزأثيراص از طریزق
افزایش خودکارآمدی تح ي ی ،انايزش ،کاهش تأثيراص هيوانی و کاهش فقدا کنتزرل پيامزد و

افزایش ميزا مطالعه ایواد شده ،که مؤید پژوهشهای قب زی اسزت .تزوبين ( )Tobin, 2007نقزش
نرمافزار شبيهساز  PSPiceدر یادیيری رشتههای فنی مهندسزی را مزورد مطالعزه قزرار داد و بزر اثزر
مط وب این نرمافزار شبيهساز آموزشی در یادیيری ا عا داشت.
مطالعزاص یذشزته در جهززا و ایزرا نشزا دادهانززد کزه شززبيهسزازی در یزادیيززری مزؤثر اسززت

( .)Karami & Ataran, 2006, Lakdashti et al., 2011ادیار دی  4معتقد اسزت کزه بعزد از
توارب مستقي عينی ،توارب تق يد شده بيشترین تأثير را در فرایيری مطالب نو بزهخ زوص بزرای
فرایيززرا جززوا تززر خواهنززد داشززت .بسززياری از مطالعززاص پيشززين در خ ززوص چندرسززانهایهززا و
شبيهسازیها حاکی از برتری این روش نسبت به روش رایج کتزاب ،سزخنرانی مع ز و پاورپوینزت
میباشد ) .(Hashemi, 2010, Rafati, 2010اما ،این سؤال مطرح است که آیا واقعزاً در ایزرا بزا
توجه به ماهيت فرایيرا و با توجه به امكاناص نرمافزاری و سختافزاری موجود ،شزبيهسزازیهزای
دیويتال میتوانند در یادیيری مؤثر باشند؟ به عبارص دیار ،با در نظریرفتن ویژییهای فردی و بزا
توجه به سبک یادیيری دانشوویا ایرانزی ،آیزا اسزتفاده از شزبيهسزازیهزای دیويتزال در قيزاس بزا
روش های رایج تدریس در مراکز آموزش عالی شام سخنرانی مع و پاورپوینت ،میتوانزد تزأثير
داشته باشد؟ آیا میتوا با استفاده از این چندرسانهایها بهرهوری زما بيزرو از کزالس فرایيزرا
را تقویت نمود؟
دانشوویا دانشااههایی که در شهرهای مح استقرار آنها سالنهای بورس وجود ندارد ،بزرای
یززادیيری معام ززه در بززورس و بززازار مبادلززه ارز (فززارکس) بززا مشززك مواجززه مززیباشززند و بززه مززدد
فنآوریهای نوین اطالعاتی و محيطهای شزبيهسزازی شزده ،اکنزو ایزن امكزا بزرای دانشزوویا
اینیونه دانشااهها فراه شده است تا با کار در این محيطهای موازی تواناییهزای خزود را بهبزود
بخشند .بنابراین با توجه به اهميت مو وع ،در این تحقيق سؤاشتی در هن متبادر است که آیا کزار
در محيطهای چندرسانهای و شبيهسازی شده ،دانش دانشوویا را در خ وص بازار بزورس ارتقزاء
1. Edgar Dale
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میبخشد یا نه؟ دانشوویا چه برداشتی از کار در این محيطها دارند؟ در مومزوع مزیتزوا یفزت
که سؤال اساسی این است که محيط شبيهسازی شده بورس و بزازار مبادلزه ارز خزارجی (فزارکس)
تهيه شده توسط سازما بورس و اوراق بهادار ایرا تا چه اندازه در باش برد سطد دانزش ،مهزارص
و توا ت مي یيری رحيد دانشوویا مؤثر است؟ با توجزه بزه آنچزه اشزاره شزد ایزن پزژوهش بزه
بررسی فر ياص زیر پرداخته است:
فرضیه اول :بين دیدیاه دانشوویا دو یروه آزمایش و شاهد در زمينه تأثير محيط شبيهسازی شده و
روش رایج بر ابعاد مخت ف یادیيری (ادراک یزادیيری ،انايززه ،عالقزهمنزدی ،جزذابيت ،درک و
فه ) تفاوص وجود دارد.
فرضیه دوم :بين مياناين نمره یادیيری مهارصهای بورس و بازار مبادله ارزهزای خزارجی (فزارکس)
دانشوویانی که در محيط چندرسانهای و شزبيهسزازی شزده آمزوزش دیزدهانزد (یزروه آزمزایش) و
روش رایج (یروه شاهد) تفاوص وجود دارد.
روش

این تحقيق در قالب یک طرح دو یروهی نيمهآزمایشی بزا پزيشآزمزو و پزسآزمزو و بزا هزدف
بررسی ميزا تأثير محيط چندرسانهای و شبيهسازی شده آموزش بورس و مبادله ارزهای (فارکس)
در مقایسه با روش رایج (سخنرانی ،جزوه و پاورپوینزت) بزر ميززا یزادیيری دانشزوویا دانشزااه
ایالم در سال  4330رورص یرفته است.
جامعززه آمززاری ایززن تحقيززق ،شززام ک يززه دانشززوویا کارشناسززی رشززتههززای مززدیریت ،اقت ززاد و
حسابداری دانشااه ایزالم بزود کزه آشزنایی بزا بزازار بزورس و مبادلزه ارزهزای خزارجی (فزارکس)
میتواند ،یكی از مهارصهای مه رشته آنها میباشد .از هر رشته ،دو کزالس بزه رزورص ت زادفی
انتخاب و با رعایت ار انتساب ت ادفی در دو یروه آزمایش (سزه کزالس بزا  34نفزر دانشزوو) و
شاهد (سه کالس با  84نفر دانشوو) جایازین شزدند .ویژیزیهزای جمعيزتشزناختی نمونزه مزورد
مطالعه در جدول  4ارایه شده است.
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جدول  .توزيع فراوانی و درصدی نمونه آماری بر اساس برخی ويژگیهای فردی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تراکمی

ويژگیهای فردی
دختر

33

50/5

50/5

پسر

34

13/5

400

اقت اد

13

1

1

حسابداری

40

38

0

مدیریت

44

38

400

یذراند درس در خ وص

بی

11

3/3

3/3

بورس و مبادله ارزهای خارجی

خير

410

40/4

400

جنسيت

رشته تح ي ی

به منظور سنوش ميزا تأثير محيطهای چندرسانهای و شزبيهسزازی شزده از دو روش اسزتفاده شزده
است :در روش اول از دانشوویا در خ وص ميزا تزأثير دوره نظزر خزواهی رزورص یرفزت .در
روش دوم در قالب طرح نيمهآزمایشی با پيشآزمو و پسآزمو از دانشزوویا آزمزو بزه عمز
آمد.
ابتدا قبز از شزروع دوره هزای آموزشزی و بزه منظزور آیزاهی از توانزایی شزناختی آزمزودنیهزا در
خ وص مفاهي و ارول ت مي یيری درباره بازار بورس و مبادله ارزهزای خزارجی (فزارکس) بزا
استفاده از یک آزمو مع ساخته ،پيشآزمو به عم آمزد .سز س ،یزروه آزمزایش بزه مزدص 5
ج سه در معرض محيط چندرسانهای و شبيهسازی شده آموزش بورس و مبادله ارزهزای (فزارکس)
و یروه شاهد به روش سنتی و رایج (استاد ،جزوه و ارایه پاورپوینت) به مدص  5ج سه و با اسزتفاده
از کتاب تحت آموزش مفاهي بورس و مبادله ارزهای خزارجی قزرار یرفتنزد .پزس از آمزوزش ،از
همه آزمودنیها با استفاده از هما آزمو محققساخته آزمو به عم آمد .در پایا نيز بزا اسزتفاده
از یک پرسشنامه محقق ساخته از دانشوویا خواسته شد تا نظر خود را در خ وص تزأثير کزار در
محيط چندرسانهای و شبيهسازی شده آموزش بورس و مبادله ارزهای خارجی (فارکس) بزر ميززا
یادیيری (ادراک یادیيری)؛ افزایش انايزه یادیيری (انايزه)؛ جذابيت دوره (جزذابيت)؛ افززایش
عالقززهمنززدی آنهززا بززه یززادیيری بززازار بززورس (عالقززهمنززدی)؛ افزززایش ميزززا درک و فهز ارززول
ت مي یيری در بازار بورس (درک و فه ) اظهار نمایند .هر یک از متغيرهای مزذکور ،در قالزب 3
سؤال (جمعاً  45سؤال) مبتنی بر طيف پنج ارزشی ليكرص از خي یک تا خي یزیاد (خي زیکز = ،4
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ک =  ،متوسط =  ،3زیاد =  ،1خي یزیاد =  )5سنويده شده است .برای سنوش پایایی مقياسهای
به کار یرفته شده ،از ریب آلفای کرونباخ استفاده یردید کزه بزرای همزه متغيرهزا قابز پزذیرش
برآورد یردیزد (ادراک یزادیيری =  ،0/831انايززه =  ،0/835جزذابيت =  ،0/41عالقزهمنزدی =
 ،0/434درک و فه =  .)0/480ه چنين ،مياناين ک  45سؤال برای  5متغير کر شده ،بزه عنزوا
متغير ر ایتمندی تعریف و تح ي شده است .روایی این پرسزشنامزه بزا اسزتفاده از نظزر اعضزای
هيأص ع می و متخ

ا ع وم تربيتی و مدیریت ،اقت اد ،حسابداری و روا شناسی مزورد بررسزی

و تأیيد قرار یرفته است.
در بخش آزمو دانشی ،آزمو بهکار برده شده در تحقيق با کمک اسزتادا درس طراحزی و پزس
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.
برای تح ي داده ها از آمار توريفی شام جدول توزیع فراوانی ،نمودار ،دررزد فراوانزی ،فراوانزی
تومعی و آمار استنباطی شام آزمو  uما ویتنی ،آزمو  tو تح ي کوواریانس اسزتفاده یردیزده
است.
یافتهها

در این بخش ،نتایج تحقيق در دو قسمت شام نتایج نظرسنوی از دو یروه (آزمزایش و شزاهد) در
خ وص ميزا ادراک یادیيری ،انايزه ،جذابيت ،عالقهمنزدی و درک و فهز و در نهایزت نتزایج
حار از طرح آزمایشی به کار یرفته شده ،ارایه مییردد.
به منظزور بررسزی فر زيه اول تحقيزق و مقایسزه نظزراص دو یزروه آزمزایش و شزاهد در خ زوص
متغيرهای تحقيق ،از آزمو  uما ویتنی استفاده شده که شرح آ در جدول ارایه شده است.
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جدول  .1مقايسه ديدگاه دانشجويان در خصوص تأثیر محیط شبیهسازی شده و روش رايج بر ابعاد مختلف يادگیری

گروه آزمايش

گروه شاهد
میانه

میانگین

انحراف معیار

عالقهمندی

1/00

1/ 5

85/33 0/334

5/00

1/10

4/031 3/001 30/85 0/448

0/40

جذابيت

1/00

1/ 0

84/41 0/451

1/00

1/33

4/480 3/451 35/13 0/401

0/ 35

درک و فه

5/00

1/ 8

31/08 4/008

1/00

1/31

34/08 0/4 0

0/1 0 1/08

0/045

1/10

1/ 8

85/18 0/018

1/00

1/13

4/404 3/003 38/43 0/508

0/088

یادیيری

*ر ایتمندی
در موموع

میانگین رتبه

میانه

میانگین

انحراف معیار

انايزه

1/00

1/ 0

81/33 0/8 8

5/00

1/13

/048 3/500 33/ 1 0/003

0/011

ادراک

میانگین رتبه

1/00

1/33

80/05 0/834

5/00

1/14

3/440 34/45 0/813

متغیرها

U

Z

4/53

سطح
معناداری

0/444

*ر ایتمندی از کيفيت چندرسانهای بهکار برده شده

بر اسزاس جزدول  ،مقایسزه دیزدیاه دو یزروه آزمزایش و شزاهد نشزا داد کزه نظزر دو یزروه در
خ وص ميزا ادراک یادیيری ،جذابيت ،عالقهمندی ،درک و فه تفاوص معناداری نداشته ،امزا،
مياناين انايزه یروه آزمایش (مياناين =  ،1/13انحراف معيار =  )0/003به طور معناداری از یروه
شاهد (مياناين =  ،1/ 0انحراف معيار =  )0/8 8بيشتر بوده است.
به منظور بررسی فر يه دوم این تحقيق؛ یعنی ،بررسی ميزا تأثير نزوع روش آموزشزی (اسزتفاده از
محيط شبيهسازی شده بازار بورس و مبادله ارزهزای خزارجی (فزارکس) و روش رایزج (سزخنرانی،
پرسش و پاسخ) بر ميزا یادیيری مهارصهای بزازار فزارکس توسزط دانشزوویا  ،همزا یونزه کزه
تو يد داده شد در قالب یک طرح نيمهآزمایشی دو یروهی با پيشآزمزو و پزسآزمزو فر زيه
فوق مطالعه یردید و برای تح ي دادههای این بخش به دو روش عمز شزده اسزت :در شزيوه اول،
پيش آزمو هر یروه از نتایج پسآزمو هما یروه ک شده و ميزا پيشرفت آنها محاسبه یردید
و دو یروه با استفاده از آزمو  tمقایسه مياناين دو یروه مستق با هز مقایسزه شزدهانزد .در شزيوه
دوم ،از روش تح ي کوواریانس استفاده شده که نتایج بر اساس نتيوه پيشآزمو بزه عنزوا متغيزر
کمكی یا هم راش تعدی شده است.
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هما یونه که شرح داده شد ،در شيوه اول ابتدا برای هر فرد در هر یروه تفاوص نمره پزيشآزمزو
و پسآزمو محاسبه و س س ميزا تفاوص (رشد یزا احتمزاشً کزاهش) حارز در نمزراص افزراد دو
یروه از آزمو های محقق و مع ساخته با همدیار مقایسه یردید (جدول  .)3هما یونه که نتایج
جدول  3نشا میدهد ،افراد یروه آزمایشی به طزور متوسزط از پزسآزمزو  40/54نمزره بيشزتر از
پيشآزمو کسب نمودهاند ( ،)d=40/54در حالی که یروه شزاهد  3/30پيشزرفت نمزره داشزتهانزد
( .)d=3/30نتایج آزمو  tنشا میدهزد کزه یزروه آزمایشزی بزه طزور معنزیداری (،sig = 0/000

 )t =44/88 ،df=48پيشرفت بيشتری نسبت به یروه شاهد داشته است.
جدول  .9مقايسه میزان پیشرفت دو گروه آزمايش و شاهد با استفاده از آزمون t
*

گروه

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

خطای
استاندارد

t

df

میانگین

شاهد

84

3/30

/183

0/ 0080

آزمایش

34

40/54

/38

0/30 44

44/88

48

سطح
معناداری
0/000

* مياناين یادیيری که از طریق محاسبه اختالف نمره پسآزمو از پيشآزمو به دست آمده است.

در ادامه ،نتایج تح ي کوواریانس با تعدی اثر پيشآزمو (جدول  )1نشا میدهد کزه اثزر یزروه
کامالًٌ معنیدار میباشد ( .)F=300/4 ،sig=0/000با توجه به اندازه موذور اتا میتزوا یفزت کزه
حدود  04دررد از نمره دانشوویا در پسآزمو پس از تعدی پيشآزمو بر اسزاس نزوع یزروه
قاب تبيين و تفسير میباشد .لذا ،میتوا اثر معنیدار اسزتفاده از چنزدرسزانهای شزبيهسزازی شزده را
تأیيد و آ را در حد زیاد برآورد نمود.
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جدول  .1مقايسه میزان يادگیری دو گروه آزمايش و شاهد با آزمون تحلیل کوواريانس

منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

مدل ت حيد شده

1508/3

مقدار ثابت

3883/4

4

پيشآزمو

134/0

4

134/0

یروه

143/0

4

143/0

خطا

4 0/4

484

0/8

موموع

8001/1

481

ک ت حيد شده

5431/3

483

0/480 = R

F

سطح

ضريب

معناداری

اتا

51/1

33 /8

0/000

3883/4

541/4

0/000

01/0

0/000

300/4

0/000

0/04

موذور  Rتعدی یافته = 0/481

در موموع ،میتوا یفت که نرمافزار چندرسزانهای و شزبيهسزازی شزده آمزوزش بزورس و مبادلزه
ارزهای خارجی (فارکس) در چهار شاخص مورد مطالعه؛یعنی ،ادراک یادیيری ،ميززا جزذابيت،
ميزا عالقهمندی و سطد تعام به شك مط وبی ه پای روش رایج مع و پاورپوینت عم کزرده
و بنا به اعتقاد پاسخیویا در حد زیاد و خي یزیاد در یادیيری تأثير مثبزت داشزته اسزت و واکزنش
پاسخیویا نسبت به این فعاليتها مثبت بوده است .در حالی که از دیزدیاه پاسزخیویزا در هزي
یروهی ،یروه مع و پاورپوینت برتر از محزيط شزبيهسزازی شزده نبزوده و محزيط شزبيهسزازی در
افزایش ميزا انايزه پاسخ یویا مفيدتر عم کرده اسزت .هز چنزين ،بزا توجزه بزه یافتزههزای ایزن
تحقيق ،می توا یفت در موموع ،کار در محيطهای آموزشی چندرسانهای و شبيهسزازی شزده در
آموزش دانش و مهارصهای ت مي یيری در بازار بورس ،بزه دانشزوویا کارشناسزی موفزق عمز
نموده و نسبت به سيست رایج کتاب و مع تأثير بيشتری داشته است .تح ي کوواریزانس نشزا داد
که شيوه آموزش بيش از  0/04تغييراص نمره را تبيين مینماید .از بعد نظری ،محيطهای شبيهسزازی
با توجه به فراه نمود شرایط شبه واقعی برای فرایيرا و دریيزر نمزود آنهزا در یزادیيری مزؤثر
میباشند.
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بحث و نتیجهگیري

روش رایج آموزش و روش مبنی بر محيط چندرسانهای و شبيهسازی شده از دو زاویه مورد مطالعزه
قرار یرفت .ابتدا در بخشی از تحقيق ،نظزر دانشزوویا در خ زوص تزأثير نزوع دوره آموزشزی بزر
ميزا ادراک یادیيری ،انايزه ،عالقهمندی ،جذابيت و درک و فهز مزورد مطالعزه و مقایسزه قزرار
یرفت و س س ،مياناين نمراص دو یروه در آزمو محققساخته در قالزب طزرح شزبهآزمایشزی دو
یروهی با پيشآزمو و پسآزمو مقایسه یردید.
نتایج این بررسی حاکی از وجود تفاوص معنیدار نمره یروه آزمایشی که بزا اسزتفاده از محزيط
چندرسانهای و شبيهسازی شده آموزش دیده انزد بزا نمزره یزروه شزاهد کزه از روش رایزج اسزتفاده
کردهاند ،میباشد .به عبارص دیار ،چندرسانهای شبيهسازی شده توسط سازما بورس اورق بهزادار
در ایرا ع يرل همه کاستیها و عف هزای فنزی بزاز هز در ميزاناين نمزره و یزادیيری ارزول و
مفاهي بورس و بازار مبادله ارزهای خارجی (فارکس) مؤثر بوده است .نتایج نشزا داد کزه بزين دو
یروه آزمودنی در تمام شاخصهای مورد مطالعه تفاوص وجزود دارد .بزه عبزارص دیازر ،مزیتزوا
یفت که در موموع ،کار در محيطهای چندرسانهای و شبيهسازی آموزش بورس و مبادله ارزهای
خارجی در همه شاخصهای مورد مطالعه؛ به شك مط وبی ه پای روش رایج مع ز و پاورپوینزت
عم کرده و بنا به اعتقاد دانشوویا در حزد زیزاد و خي زیزیزاد در یزادیيری تزأثير مثبزت داشزته و
واکنش پاسخیویا نسبت به این فعاليتها مثبت بوده است.
نمونه آماری دانشوویا شرکت کننده در ایزن پزژوهش رزرف نظزر از رشزته تح زي ی ،نزرمافززار
شبيهسازی شده را از نظر انايزش برتر از روش رایج میدانند .اما ،محزيط شزبيهسزازی شزده کزه در
این تحقيق به کار رفته یک محيط کامالً شبيه سازی شده نبزوده ،ب كزه ،ترکيبزی از چنزدرسزانهای و
شبيهسازی بوده است .بنابراین ،چنا چه بخواهي  ،نتایج این تحقيق را به شبيهسازی نسبت دهي بایزد
احتياط کرد .از طرف دیار ،این محيط فراتر از محيط چندرسانهای معمولی بزوده و حتزی بزا همزين
ویژیی بهطور معنیداری باعث بهبزود یزادیيزری دانشزوویا شزده اسزت .از طزرف دیازر ،تقریبزاً
دانشوویا معتقد بودهاند محيط چندرسانهای و شبيهسازی شده بزه خزوبی روش رایزج عمز کزرده
است .نتایج این تحقيق با مطالعاص پيشين مانند پایرفی ( ،)Pierfy, 1997خ ي زی شزرفه و همكزارا
) ،(Khalili Sharafeh et al., 2006ارغری ( ،)Asghari, 2010دشور و درتزا

& (Delavar
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) ،Dortaj, 2005شکدشزتی ( )Lakdashti et al., 2011و تزوبين ) (Tobin, 2007در خ زوص
تأثير محيطهای شبيهسازی شده ه راستا بوده و مؤید نتایج آنها است.
استفاده از اینیونه محيطها برای دانشااههایی که فاقد تاشر بورس در آ شزهرها بزودهانزد ،یزا
امكا حضور در کاریزاریهای بورس را ندارند ،یک رورص و برای سایر دانشزوویا امكزا و
فررت مط وب برای تحقق دانش و مهارصهزای آنهزا مزیباشزد .مزیتزوا یفزت کزه محزيطهزای
چندرسانهای و شبيهسازی شده و موازی میتوانند ،خالء ناشی از عدم دسترسی بزه تاشرهزای بزازار
بورس را به خوبی ب وشانند و نقش مهمی در برنامهدرسی رشتههزای مزدیریت بازریزانی ،اقت زاد و
حسابداری ایفا نمایند .در موموع نتایج حار از تح ي نظراص دانشوویا در خ وص تأثير دوره
آموزش بورس و مبادله ارزهای خارجی (فارکس) در هزر دو یزروه آزمزایش و شزاهد مثبزت و در
حد خي یزیاد و زیاد بوده است و از این نظزر بزين دو روش تفزاوص معنزیداری وجزود نزدارد .ایزن
قضيه را میتوا به دو یونه تفسير کرد؛ از یک زاویه میتوا یفت روشهای شزبيهسزازی شزده از
دیدیاه دانشوویا به خوبی روشهای رایج عم کرده ،لزذا ،مزیتزوا ایزن روشهزا را در نظزام و
سيست های آموزشی که امكزا اجزرای روش رایزج (سزخنرانی مع ،کتزاب و پاورپوینزت) وجزود
ندارد ،مانند آموزش از راه دور و آموزش موازی استفاده کرد و اميدوار بود که بتوانزد ،بزه خزوبی
روش رایج عم نماید .از سوی دیار ،با در نظر یرفتن یک نااه ت فيقی برای دانشااههزای عزادی
و روزانه میتوا از این محيطها برای هرچه بهزرهورتزر نمزود فعاليزت بيزرو کزالس شزایردا و
دانشوویا استفاده کرد .به عبارص دیار ،با توجه به محدود بود وقت کالسها این یونه روشهزا
میتواند ،در پارهای از مباحث به ارتقاء یادیيری کمک نماید.
با توجه به پيچيدییهای حاک بر بزازار بزورس و عزدم دسترسزی دانشزوویا بزه بازارهزای بزورس
واقعی این نكته میتواند ،مورد توجه متوليا امر آموزش قرار یرفتزه کزه مزیتواننزد ،بزا اسزتفاده از
محيطهای تعام ی و شبيهسازی شده چندرسانهای اع از محزيطهزای مبتنزی بزر وب و یزا مبتنزی بزر
کام يوتر برای آموزش بورس استفاده نماید .هما یونه که یفته شده کار در محيط بزورس و بزازار
ارزهای خارجی (فارکس) برای دانشوویا رشتههای مدیریت بازریانی ،اقت اد و حسابداری یک
رورص است.
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