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 اشیاء تمام که است این منظور. محاسبات بوجود آورده است در انقالبی است و  جدید پارادایم ازاشیا یک اینترنتی

 .اطالعات داشته باشیم  به دسترسی "جا هر زمان، هر در"مشروط بر اینکه  شبکه هستند ، به متصل ما اطراف

 نترنتای به توانایی وسایل دراتصال ایجاد به اجازه که نانو فناوری در پیشرفت لطف این زمینه بهدر  مفهوم این

 در مقاله ما این در. هستند  وب به ها متصل دستگاه از زیادی تعداد امروزه .بدست آمده استمی دهد ، کارآمد 

قرار  کارآمدتر یادگیری فضاهای ایجاد برای استفاده مورد تواند می اینترنتی از اشیا آن در که زمینه یادگیری ،

 مجازی فیزیکی اشیاء با آموزان تعامل دانش دهد می اجازه که سیستم یک به این منظور،. گیرد ، تمرکز می کنیم 

 ،ی ما بررس تجربی سنجی اعتبار انجام . را بررسی می کنیم  هستند یادگیری مرتبط  با موضوع اطرافشون که

و دانش جویانی که دسترسی  بخشد می بهبود را نتایج یادگیری دانش جویان مدل این که است شواهدی حاصل

  .به اینترنتی از اشیا داشتند نتایج بهتری بدست آوردند
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 :مقدمه  -1

 ارائه طریق بر خط بودن اداره شوند و  از تواند می که شبکه، ها در  شدن تمام دستگاه ادغام اشیاء به از اینترنت ایده

 از که افرادی با اجازه تعامل همچنین و( خط اشیا  بر های ویژگی و بدانیم وضعیت توانیم می ما) واقعی زمان در اطالعات

از این اثر طبیعی آموزش الکترونیک ،  امروزه، انسان فعالیت گونه هر مانند یادگیری ،. کنند تلقی شود  می استفاده آن

 .است در فراگیر شدن دانش جهش باعث نهایت در در امان نمانده است.این ]2[و آموزش فراگیر ]1[ یادگیری عصر موبایل

 تیبانیپش توسط یادگیری های همکاری محیط و یادگیری محتوای به دسترسی فراگیر باعث افزایش یادگیری پتانسیل

 فیزیکی را می دهد و هدف و مجازی مناسب فضاهای ترکیب اجازه همچنین. نقطه شده است  هر در و زمان، هر کامپیوتردر

ا آموزشی ب منابع انطباق برای تالش است یادگیری است  ، این  بهبودفرایند اساسا حاضر جا همه در محاسبات آوری فن از

 یم ایفا یادگیری فرایند در مهمی نقش اشیاء از اینترنت آن در در محیطی که جویاندانش  استفاده مختلف  های زمینه

مرتبط  مجازی شی( بیشتر یا) یکی فیزیکی اشیاء این از کدام هر. کند چه در یادگیری رسمی و چه در یادگیری  غیر رسمی

 از آنها استفاده کند ، یادگیری، در موفقیت به رسیدن برایجویان  دانش تا دهد می اجازه کند که می با اطالعات را فراهم

 به را ما که است چیزی آن این محتوای مانند چگونه کار کنند و چگونه می توان آن شی را مورد استفاده قرار دهند و ... .

 نظر هم از) اشیاء با دستکاری کردن جویان دانش دهد می اجازه که است این هدف. می کنید  اضافه اشیاء از اینترنتی

 نآ در تحصیلی که برنامه تواند باعث افزایش چندین می این. موضوع افزایش دهند  خود را از درک( فیزیکی وهم مجازی 

با توجه به زمینه یادگیری، هدف این است که کمک به بهبود آموزش . است شود الزم اشیاء اطرافشان با جویان دانش تعامل

ا گسترش دهیم که می توان در تجربه آموزش تعاملی زبان انگلیسی آن را پیشنهاد و یادگیری را از طریق اینترنتی از اشی

. به گفته وانگ، اینترنتی  ]3[ داد که صدا و سنسورهای تصویری را برای به دست آوردن تلفظ دانش آموزان ادغام می کند

به آنها تدریس  جویانتعداد دانش جه به اساز اشیا دارای ویژگی های مانند انگیزه، شادی و اجازه دادن به معلمان که با تو

همچنین با توجه  جویان انتخاب کنند و دانش جویان می توانند مواد اولیه را با توجه به دانش استادان.  ]4[شود، است می 

د. نبه توانایی خود  و سرعت یادگیریشان آموزش ببینند ، به طوری که آنها توسط یک برنامه با الگوی واحد محدود نمی شو

برای  انجوی به طور کلی واژه ، اینترنتی ازاشیا تبدیل شده است به یک ابزار سرگرم کننده و شاد که اجازه می دهد تا دانش

 بهتر قدم بردارند. یادگیری در یک راه

 ادبیات موضوعی تحقیق : 1 - 1

اینترنتی ». شد پیشنهاد با هدف تبادل اطالعات 1111 سال در Ashton  Kevin توسط بار اولین« اینترنتی از اشیاء» اصطالح

 مفهوم نیا یاصل دهیا. است گسترش حال در میسیب یهاارتباط حوزه در سرعت به که است یدیجد موضوع کی« از اشیاء

 هر. ماست اطراف در رهیغ و همراه یهاتلفن حسگرها، فاشگر،رد یهابرچسب لیقب از ییاشیا ای هاتیموجود حضور شدن ریفراگ

 یبرا خود یها هیهمسا یهمکار با و دارند را اشیاء گرید با ارتباط ییتوانا و بوده خود به مختص آدرس یدارا اشیاء نیا از کدام

ایجاد ارتباط  – 1سترده به دو موضوع اشاره دارد : گعبارت اینترنتی از اشیا بطور  .کنندیم یهمکار مشترک هدف کی به دنیرس

مجموعه تکنولوژی های ضروری  -2میان اشیا هوشمند در شبکه جهانی بوسیله ابزارهای موجود در تکنولوژی های اینترنتی 

ردفاشگر ، سنسور ، ابزارهای برقراری ارتباط از ماشین به ماشین و غیره . تمامی  که عبارتنداز : برای حمایت از این چشم انداز

برنامه های کاربردی و خدمات، نقش اهرم را برای تکنولوژی ها بر عهده دارند تا موجب گشایش فرصتهای جدید برای بازار و 

 ، هوشمند ساختن اشیا ومیسر نمودن یکپارچه سازی این نوآوری با قرار دادن تجهیزات الکترونیکی در اشیا فیزیکیند. تجارت شو

. از دیدگاه سیستمی اینترنتی از اشیا می تواند به که منتج به سایبرفیزیکال می گردد ، توانمند می شود درزیر ساخت جهانی
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ز اشیا هوشمند ا عنوان یک سیستم شبکه ای که بطور اساسی گسترش یافته و پویا است ، نگریسته شود که از تعداد بسیار زیادی

 که تولیدکننده و مصرف کننده اطالعات می باشد ، تشکیل شده است. 

 مصارف. است ینشدن انکار کاربران رفتار و روزمره یزندگ مختلف یها جنبه بر آن ریتأث و «اینترنتی از اشیاء» قدرت و ییتوانا

 در هک است یدیجد موضوعات از ممکن یکاربردها از یکم یها نمونه تنها یریادگی و یکیالکترون درمان منزل، اریدست ،یخانگ

 دهیا گسترش و قبول از قبل یادیز یهاچالش کردن حل به ازین هنوز واقع در. کرد خواهند یباز یمهم نقش ندهیآ یزندگ

 کردن فراهم و هاآن نیب ارتباط امکان و هادستگاه در یدرون عملکرد ییتوانا جادیا یاصل موضوع. دارد وجود «اینترنتی از اشیاء»

 دباشن داشته را مختار خود و مستقل یرفتار داشتن و خود کردن روز به ییتوانا که یطور به است یهوشمند از ییباال درجه

 در مشکل نیچند نیهمچن «اینترنتی از اشیاء» در. باشد شده نیتضم یخصوص میحر و اعتماد و تیامن که است یحال در نیا

 منابع فقدان تیخصوص یدارا «اینترنتی از اشیاء» در شده بیترک یهاتیموجود که یمعن نیا به باشدیم مطرح زین شبکه نهیزم

 .باشندیم یمحاسبات و یانرژ نظر از

 دارد (خدمات و کاربردی های برنامه سخت افزار  و های زیرساخت افزار، سخت)الیه  سه اینترنتی از اشیا چالش هایی ذاتی در

]5 [:  

و تکنولوژی های مربوط به آن سخت  سنسورها طریق از فیزیکی را داخلی با اشیاء اتصال اجازه  که افزار، سخت: اول سطح •

د باش تر کارآمد و کوچکتر باید اجزای داخلی . شود می مربوط سازی کوچک به الیه این به مربوط های چالش.افزاررا می دهد 

ر ظرفیتها د  که رود می اتصال تجهیز می کنند ، انتظار قابلیت و سازی ذخیره پردازش،را با دستگاه های  آنها امروز چه اگر ،

 .یابد افزایش آینده ای نزدیک

 رایب در این سطح بزرگ چالش. اینترنت مرتبط است به دسترسی برای اتصال با ظرفیت ها که زیرساخت سطح: دوم سطح • 

 های مانند زیرساخت. الکترومغناطیسی است طیف و باند پهنای گسترشدر شبکه های بی سیم ،  دستگاه میلیاردها اتصال

 در ایدب که است چالش و این یک الکترونیکی در آن، های دستگاه زیادی از تعداد گنجاندن از حمایت برای نا کافی مخابراتی

    .شود  حل وقت اسرع

اشیا  از اطالعات عرضه می کند ، ارائه و حل راه ارائه برای فرصت های زیادی که سطح ، خدمات و ها برنامه: سوم سطح •

  .ترشدن زندگی در هر زمانی کارآمد و تر ساده مردم، تعامل با مانند مجازی، اشیاء تا فیزیکی

با تمرکز کردن بر روی سطح خدمات و برنامه های کاربردی، بسیاری از کارها انجام شده و هنوز هم تمایل زیادی برای ارائه راه 

 تا با اینترنتی از اشیا کار کنند. حل های جدید وجود دارد که مردم را توانا کنند 

  تاثیر کاربرد اینترنتی از اشیا در نتایج یادگیری. 2

به بررسی کار تحقیقاتی گروهی از محققان در زمینه کاربرد اینترنتی از اشیا در بهبود یادگیری دانش  ما مقاله، این در           

ی مآنها را در یک فضای یادگیری احاطه کرده اند و به خوبی با آنهاتعامل دارند، که با در نظر گرفتن تعامل با اشیا فیزیکیجویان 

  دانشگاه را که در( کامپیوتر افزار به سخت مربوط) سیستم مهندسی رشته مقدماتی دوره ،. به این منظور] 6[ پردازیم

Cordobaکامپیوتر که با داخلی های بخش آزمایش، این در.. دهند کلمبیا  برگزار می شود را به عنوان مرجع قرار می NFC 

 اشیاء .مجازی را دارند اشیاء با ارتباط اجازه اند شده برچسب( CODE سریع پاسخ) QRCODE و( نزدیک میدان ارتباطات)

 تگ تکمیل می شوند و هر QRCODE و NFC بصری برچسب وسایل با. اشیا توانمند می شوند اینترنت از از استفاده با فیزیکی

. شود هاستفاد شی مجازی یک به لینک یک عنوان به تواند می است و شی مشخص کننده که است فرد به منحصر شامل اطالعات
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 همراه تلفن ستگاهد غیره پشتیبانی شود. و انیمیشن، تصویری، صوتی، فرامتن، سیستم می تواند بوسیله منابع چندرسانه ای مانند

 اشیاء تعامل تا دهد می اجازه را با هم ادغام می کند و  QRCODE و NFC شناخت تکنولوژی که  است کاربری رابط یک دارای

 دسترسی.انجام می شود  پوشیدگی مسائل سرور از طریق سوکت شبکه به منظور کاهش به دسترسی .صورت گیرد جویان  دانش با

ی اشیا را نشان م از اینترنت برای سیستم شرح معماریزیر  شکل. دست می آید  به همراه تلفن دستگاه یا Wi-Fi با اینترنت به

 یک دارای client. اداره می شود  (طریق اینترنت از) استاد با یادگیری اشیا تقویت شده و توسط که است سیستم یک سرور .دهد

 دانش ،این کار تحقیقاتی اعتبار بخشیدن به  منظور به .است نصب شده دانش جو همراه تلفن دستگاه روی بر که است برنامه

 اشتند درد  اشیاء از اینترنت به دسترسی تجربی گروه. شدند گروه مستقل شاهد و تجربی )آزمایش کننده ( تقسیم دو به جویان

شرح معماری سیستم برای اینترنتی از اشیا نشان  1در شکل .می کردند دریافت شاهد تنها سخنرانی استادشان را گروه که حالی

 داده می شود.

 
 معماری سیستم برای اینترنتی از اشیا – 1شکل 

 سرور نقش 1 – 2

 ط تنظیمات از پیش تعیین شده استادشی درباره فعالیت یادگیری که توسشی از طریق تامین اطالعات تقویت شده  مدیریت

 ود در شده ذخیره)مختلف  اطالعات را از دومنبع ، سیستمجویان دانش به اطالعات ارائه منظور به. انجام شده ، صورت میگیرد 

 زا رکورد یک) آنها  های پروفایل با همراه جویان دانش اطالعات شامل داده که پایگاه طرف، یک از: دریافت می کند  (داده پایگاه

 .ستایادگیری اشیا  تقویت مورد در اطالعات دوم داده پایگاه دیگر، سوی از و،( نتایج تخمین و ارزیابی و یادگیری های فعالیت

  client برنامه سازنده اجزای 2 - 2

 اول، در قدم. را می دهد فیزیکی اشیاء با تعامل اجازه است که QRCODE و NFC اساس بر ترکیبی رابط یک دارای این

نند که ک انتخاب حالتی را باید آنها بر چسب اشیا می گیرند، به نزدیک را خود همراه تلفن های دستگاه جویان دانش که زمانی

 انتخاب را NFC خوانده شده در گزینه جویان دانش اگر. باشد ،ایجاد شود QRCODE یا NFC تواند می که رابط، در تعامل

که حاوی هویت ( تبادل اطالعات  فرمت )  NDEF قالب در فیزیکی جسم تگ داخل در فورا اطالعات پیدا شده د، دستگاهنکن

 استفاده می NDEF رمزگشایی برای الگوریتم دیگر، یک عبارت به. را دریافت می کند سرور است روی تکمیل شده شی بر

 تگاهدس در گرافیکی کاربر، رابط یک از استفاده با مجازی جسم نتیجه، عنوان به. سرور هدایت می کند به سمت را آن کند و

تگ را رمزگشایی می  اطالعات خواننده است، مشابه عملکرد QRCODE مورد خواندن در همراه نمایش داده می شود . تلفن

 محتویات ای و ساده متن یا و سایت وب منبع یک انیمیشن، یک تواند می که دهد ، می نشان را کاربر منابع یادگیری رابط کند و
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 خود جنتای کنند و کامل یادگیری شده خود را های فعالیت از برخی دنتوان می جویان دانش بودن، الزم صورت در  .صوتی باشد

 .منتقل کنند  سرور به همراه تلفن دستگاه نهایت توسط در را

 : کار سیستم 3- 2

 دهدانشک در ،" سیستم مهندسی با آشنایی"ثبت نام شده در دوره  جویان دانش در این کار تحقیقاتی موردی مطالعهبرای 

 عملی فعالیت یک استاد. بود( اول ترم) ترم یک زمان دوره مدت.  انتخاب شدندکلمبیا  ،Cordoba دانشگاه سیستم مهندسی

 درک برای مشکالت متعددی معموال جویان دانش برنامه ریزی می کند . "کامپیوتر عملیات و افزار سخت شناخت" نام به

  :است شده طراحی زیر شرح به برنامه.  کامپیوتر دارند با کار در اصلی عملکرد عناصر چگونگی

 تاس دستگاه هر و عملکرد اساسی کامپیوتری های در سیستم افزاری سخت های مهمترین دستگاه دانستن :آموزش هدف.   

 ویان ج دانش  .کامپیوتر را فراهم می کند  افزار مرتبط با سخت سیستم موضوعات یادگیری: از تمرین  قبل های فعالیت

 .ودب خواهد قابل ارزیابی  دانش جویان قبلی دانش. باشند داده قرار مطالعه مورد تمرین به آمدن از را قبل اطالعات این باید

 آزمایشگاه. کامپیوتر به آزمایشگاه می آیند  افزار یک سخت درک اجزای اصلی و شناسایی با هدف جویان دانش: عمل در 

یص تشخ سیستم لحظه، این در همراه را انجام می دهد . تلفن دستگاه اطالعات به انتقال که می باشد ، NFC دارای برچسب

 مورد اشیاء در اطالعاتی فورا (دستگاه) جو که دانش طوری به در آزمایشگاه است ، حاضر حال در جو دانش می دهد که

 ود ،ش انجام جو دانش توسط باید که هایی فعالیت دادن نشان به سیستم شروع بدست می آورد و  آزمایشگاه در فیزیکی

 کامپیوتر داخلی به قطعات که متصل QRCODE یا NFC از برچسبهای فهم های مختلفی بالفاصله جودانش  .می کند

 یاءاش همراه تلفن های مختلف تعامل دارد، به دستگاه اشیاء با یادگیرنده که زمانی تا سیستم، این. است انجام می دهد 

 .شده باشد که کار با آنها راحتتر است را ، می فرستد مهندسی های انیمیشن یا تقویت شده مرتبط را که می تواند فیلم

ا بیان می کند ،که چگونه باید برای یک کار معمولی افزار ر جزء از سخت تقویت شده چگونگی عملکرد هر شی هر بنابراین،

 . غیره و نصب شود

 بررسی یک مورد مطالعاتی  2-4

توصیف چگونگی استفاده از اینترنتی از اشیا در تغییر نتایج برای میزان یادگیری در دانش  یهدف اصلی در این مقاله بررسی برا

ثبت نام کرده بودند  " سیستم مهندسی" دوره که در دانشجو 55 توسط آمده دست به نتایج از آزمایش این درجویان است . 

تقسیم  (گروه هر در نفر 25) مستقل گروه دو به تصادفی طور به جویان دانش تغییرات، این بررسی منظور به . نداستفاده کرد

 از ینترنتیا تعاملی با  یستمس با که تجربی گروه را دریافت کردند و استادشان سخنرانی سنتی فقط که کنترل گروه: شدند 

آزمون  دو .وابسته تعیین شد را متغیر  تحصیلی عملکرد مستقل و متغیر به عنوان را آموزش بنابراین، منابع. کار کردند اشیاء

 5 از محدوده یک در آزمون، در آمده دست به نمره. شد، طراحی  بودشناختی  اهداف مورد در سؤال چند شامل که مختلف

 پیشرفت گیری اندازه برای. را نشان می داد  جویان دانش توسط شده کسب بود ،که میزان دانش (خوب  نمره) 5 تا( بد نمره)

 دانش قبلی دانش در ارزیابی آزمون( ، اول،)پیش آزمون .طراحی شدگروه  های مشابهی را برای هر دو آزمون یادگیری، در

سخنرانی  واحد پایان در جویان دانش ارزیابی برای آزمون( ، ، ) پس دوم آزمون و( کردن به آموزش آنها  کمک از قبل) جویان

نمایش داده شده  1به منظور بررسی نتایج بدست آمده توسط هر دانش جو در هر دو آزمون نمودار  گرفت . قرار استفاده مورد

 ینب یک به یک رابطه هیچ بنابراین شدند ،آزمون طبقه بندی  در هر خود بدست آمده نمرات به توجه با جویان دانشاست . 

جدید اینترنتی از  ابزارهای از استفاده بهتری با نتایج که نشان می دهد این نمودار وجود، این با. ندارد وجود نمودار در نقاط

  .بدست آمده ، کسب شده استبا توجه به اینکه نمرات بهتری در پس آزمون  اشیا
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 نتایج کسب شده در دو گروه تجربی و کنترل در هر دو آزمون – 1نمودار 

 (مثلث قرمز ) تجربی و( آبی مربع) کنترل گروه، دو در دانشجو هر توسط آمده دست به نتایجگی پراکند 2با طراحی نمودار 

 به نمرات افقی محور در بنابراین،. دهد می نشان را گروه هر برای رگرسیون خطوط همچنین نمودار این. ه شدهنمایش داد

 همان دانش برای عمودی بهبود یادگیری محور در که حالی در ه شدهدرپیش آزمون نمایش داد جو دانش هر توسط آمده دست

پیش آزمون  –به صورت پس آزمون  آزمون ، و پیش آزمون که این مقدار اختالف بدست آمده در پس ،ه را نشان داد جویان

. است 275.16تجربی  گروه در که این مقدار حالی در 1712.6 گروه کنترل برای بهبود یادگیری مفهوم، متوسط این در. است 

 پیش در ار نتایج آمده که بدترین دست به جویانی دانش برای نمره بیشترین پیشرفت که ردتوان مشاهده ک می این، بر عالوه

 .آموزشی استفاده شده است  برایشان روش جذاب که واقعیت آزمون کسب نموده بودند ، با این

 
 نتایج کسب شده توسط هر دانشجو در هر دو گروه و خطوط رگرسیون  – 2نمودار 

 

 پیش آزمون  تحلیل و تجزیه 1 – 4 – 2
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نظور به م مقایسه این. ه استکنترل ، قابل مقایسه بود و تجربی گروه دو برای پایه نمرات آیا نشان می دهد که تحلیل این

 گروه از هر دو در آزمون پیش در ها داده بودن نرمال شاهد عنوان به. اعتبار بخشیدن برای پاسخ های بدست آمده می باشد 

 دهد . می نشان را داده ها از آماری خالصه 1 جدول. ه استشد پارامترها استفاده آزمون فرضیه

 هک است صفر این فرضیه مورد، در این. شده است استفاده گروه دو نمرات میانگین مقایسه برای t آزمون به طور اختصاصی ،

 - = t.5721155برابر عدد فرض واریانس نشان می دهد با  t student آزمون. ندارد وجود گروه دو در نمرات بین تفاوت هیچ

 صفر را فرضیه توانیم نمی است ما 5755از  کمتر ارزش  محاسبه که آنجا از. بدست می آید= p-value   153..57  با ارزش

 و تجربی وجود دارد . کنترل گروه بین  اولیه ارزی هم یک که دهد می نشان نتایج دیگر، عبارت به. کنیم  رد
 

 داده های آماری برای هر دو گروه تجربی و کنترل در پیش آزمون – 1جدول 

 گروه تجربی گروه کنترل داده های آماری

 نفر 25 نفر 25 تعداد

 271521 2754.6 میانگین

 (17.155 ; 274151)  ( 17.152; 273555)  15% فاصله اطمینان

 .57.5665 5762354 انحراف استاندارد

 3571151% 3574522 % تغییرات ضریب

 1753 1753 کمترین نمره

 375 374 بیشترین نمره

 .274 .273 دامنه

 

 آزمون پس تحلیل و تجزیه 2 – 4 – 2

ن می دهد اها نش داده بودن نرمال مورد،آزمون این در شده ارائه 2 جدول در آزمون پس ارزیابی برای آماری خالصه جزئیات 

 . نیستند نرمال برخوردار توزیع یک از آنها که

 

 آزمون سداده های آماری برای هر دو گروه تجربی و کنترل در پ - 2جدول 

 گروه تجربی گروه کنترل داده های آماری

 نفر 25 نفر 25 تعداد

 471.44 372.52 میانگین

 5752.4.1 .5713431 انحراف استاندارد

 4731 375 میانه

 127636% 2574.51% ضریب تغییرات

 2716 1753 کمترین نمره

 471 4751 بیشترین نمره

 1714 3756 دامنه

 

 ویتنی من W از تست در این خصوص، .استفاده شده تحصیلی د عملکر مقایسه برای پارامتری غیر فرضیه آزمون بنابراین،

 از ها داده سازی که مرتبشده، ساخته نمونه دو ترکیب آزمون با این . میانه ها استفاده شده مقایسه برای( ویلکاکسون)
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 دو هر هک است صفر این فرضیه هم  باز. ها طراحی شده  ترکیب داده در نمونه دو میانگین مقایسه و بزرگترین به کوچکترین

بین  تفاوت بنابراین . = p-value 575555.1 با ارزش = W   51.75آوردیم دست به ما مورد، این در. یکسان دارند توزیع داده

 می توان گفت نهایت، در.  از لحاظ آماری معنی دار است 1575اعتماد  سطح با تستW از استفاده با تجربی و و کنترل گروه

با توجه  .تجربی توجه کردیم  گروه کنترل و در دانش جویان برای یادگیری به بهبود وقتی که آمده دست به مشابهی نتایج که

  5755 که با سطح اعتماد  گرفت نتیجه می توان و بنابراین صفر را رد می کنیم ، ما فرضیه  = p-value 5751521به مقدار

  است . ناهمانی جمعیت گروه دو یادگیری برای بهبود

 گیری. نتیجه3

ی آموزش استفاده م از فرایند  حمایت برای ابزار یک عنوان به اشیا ، از اینترنتی که دارد وجود شواهدی آمده دست به در نتایج

 ها بهکردن آن  مرتبط و واقعی اشیاء از استفاده با این، بر عالوه. می گردد جویان دانش تحصیلی عملکرد شود  و باعث بهبود

دار را تسهیل خواهد کرد، به این طریق که اجازه می دهدیک  معنی اشیا یادگیری از اینترنتی طریق از یادگیری یک منبع عنوان

 دانش هک داد تجربی، نشان گروه اینترنتی از اشیا در از استفاده به توجه با دانش خاص با یک منبع واقعی پیوند برقرارکند.

 گیری نتایج تحصیلی مقایسه شده با گروه کنترل اندازه از که است بر نتایجییادگیری بهتری داشتند که این شاهدی  آموزان

 ما ندهدر آی بنابراین آغاز شده ، در یادگیری به تازگی  کاربردی آن  های برنامه اشیا و از اینترنتی بدست آمد . راه پیش روی

 .اشت توصیه خواهیم د موتور یک با مجازی اشیاء سازی یکپارچه برای ریزی برنامه
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