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تأثیر بکارگیری اپلیکیشن های هوشمند آموزش ریاضی ،بر مهارت حل مسأله و
گرایش اجتناب-حل مسأله دانشجویان
جوادحاتمی ،1نرگس ساعدی ،2عباس تقی زاده
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چکیده
هدف از اجرای این پژوهش ،بررسی تأثیر بکارگیری اپلیکیشن های هوشمندآموزش ریاضی  ،بر مهارت های حل
مساله دانشجویان مقطع کارشناسی بود .روش پژوهش نیمه آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون-پس آزمون با
گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دختر سال اول دانشگاه عالمه طباطبایی در سال
تحصیلی  1361-69بودند که از این میان به دلیل ارائه کاربردی و قابل تعاملی بودن موضوع آموزش ونیزگذرانده
شده بودن واحد پیش نیاز آموزشی توسط دانشجویان  ،به روش نمونه گیری دردسترس ،ازمیان دانشجویان دختر
دانشکده اقصاد و آمار ،سی نفراز دانشجویان کارشناسی سال اول که مشغول گذراندن درس آمارواحتماالت بودند،
انتخاب شدندو به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند .ابزار پژوهش پرسش نامه
مهارت های حل مسأله هپنر و پترسون با پایایی  /69و پرسش نامه گرایش اجتناب-حل مسأله النگ و کسیدی با
پایایی  /66بود .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد .تحلیل داده ها نشان داد که
 /93از تغییرات گروه آزمایش در متغیر حل مسأله به دلیل تأثیر متغیر مستقل و  /51از تغییرات در این گروه در
متغیر گرایش -اجتناب حل مسأله به دلیل تأثیر متغیر مستقل بوده است و در کل به احتمال  /61فرضیات پژوهشی
پذیرفته شده و یافته ها حاکی از عملکرد بهتر گروه آزمایش در متغیر حل مسأله و گرایش-اجتناب بود .
کلید واژه ها :اپلیکیشن های هوشمند ،آموزش ریاضی ،حل مسأاله ،دانشجویان.

 .1دانشیار ،عضوهیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 . 2دانش آموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئولNargessaedi62@gmai.com ،
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مقدمه
ماحصل تالش فناوری اطالعات و ارتباطات در امر آموزش ،ایجاد آموزش مجازی بوده است که تمامی
افراد از راه¬های دور و نزدیک بدون اندیشیدن به فاصله زمانی و مکانی و جغرافیایی می توانند دریک فضای
مجازی به گفت وگو و تبادل نظر و درپی آن به آموزش بپردازند .
اثر بخشی این مدل آموزشی به دلیل ارائه محتوای باکیفیت ،وجود فعالیت های مشارکتی ،شیوه های
ارزشیابی خود ارزیابانه و انواع تعامل میان دانشجو و استاد و محتوا ،درسیستم های آموزش عالی مورد تأیید قرار
گرفته است (صوفیان ،عزیزی ،وروانیپور.)1369 ،
محیطهای مجازی یادگیری مانند شبکه های اجتماعی ،ویکی ها ،دنیاهای مجازی و غیره ،درطول سالیان
از ابزارهای معروف یادگیری-یاددهی بوده اند ،که با افزایش دسترسی به فن آوری تلفن همراه ،مانند تلفن های
هوشمند و تبلت ها ،که دسترسی به منابع و ابزارهای چندرسانه ای مانند صدا ،تصویر ،ویدئو و گفت وگو را فراهم
می کنند بی شک پتانسیل نگهداری و پشتیبانی از آموزش موضوعات گوناگون را دارند .از سوی دیگر فن آوری
یادگیری سیار درهای جدیدی را در آموزش عمومی و یادگیری گشوده ،درحقیقت به این وسیله یادگیری
درهرزمان و مکانی قابل توزیع است و به نشر اطالعات پرداخته می شود (برنز و همکاران.)2111 ،
محیط های یادگیری سیار سه عنصر عمده دارند:مشغولیت ،حضور ،انعطاف پذیری .مشغولیت(درگیری) به
معنی درگیرکردن فعال یادگیرنده در محیط های یادگیری سیار است .این عنصر ،سه مولفه یادگیرنده ،مربی و فن
آوری دارد .حضور ،به آگاهی و بودن همزمان فرد و دیگران درمحیط یادگیری سیار اشاره دارد .این عنصر نیز سه
مؤلفه شناختی ،اجتماعی و تدریس دارد ،که درحضور شناختی تعامل دانش آموز با محتوا ،درحضوراجتماعی،
تعامل دانش آموز با دانش آموز و درحضور تدریس ،تعامل دانش آموز با معلم مورد توجه است .انعطاف پذیری
فعالیت های یادگیری ،سنجش و تدریس است که تسهیل گر انواع حالت¬های تعامل بین معلم و یادگیرنده است(
هسو و چینگ.)2113 ،
بنا به اعتقاد زاید ( )2119از الزامات یادگیری سیار می توان قابلیت حمل ،انفرادی بودن ،سادگی ،قابلیت
دست-یابی درهرجایی ،مداومت و پایداری و کاربرپسند بودن را نام برد .این مزایا در فن آوری اپلیکیشن هوشمند
که میان معلمان و دانش آموزان به دلیل سهوت دسترسی جذابیت زیادی دارد ،به وفور دیده می شود .اپلیکیشن
عبارت است از تمامی نرم افزارهایی که از آن ها استفاده می کنیم به جز نرم افزارهایی که به روی سیستم عامل
شخصی (رایانه) نصب می-شوند و با توجه به این تعریف به تمامی نرم افزارهایی که به روی موبایل نصب می
شوند ،اپلیکیشن می گویند .این اپلیکیشن-ها به افراد امکان ایجاد یک جامعه مشارکتی در یادگیری الکترونیکی
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ناهمزمان را می دهند .یک جامعه مشارکتی ،به یادگیرندگانی گفته می شود که به نشر دانش ،ارزش ،و اهداف
یادگیری می پردازند .این جوامع چهارویژگی ارتباطی بودن ،مشارکتی بودن ،تعامل و همکاری را دارند .به وسیله
مشارکت فعال ،یادگیرندگان به صورت جمعی به پرس وجو درباره موضوعات و مباحث و به اصالح و رشد
نظریاتشان در جهت فهم عمیق مباحث می پردازند .این تعامل فعال برای دانش آموزان دبستانی جالب و برانگیزاننده
است .
اپلیکیشن های هوشمند دریادگیری موضوعات شفاهی و حافظه ای که فهمشان برای این دانش آموزان
درمقایسه با دانش آموزان بزرگتر مشکل است،مفید است .انعطاف پذیری موجود در این اّپ ها به دانش آموزان
کمک می کند که خود ،معلم خود باشند .برای مثال آنها می توانند یک موضوع درسی را انتخاب کنند و با توجه
به فضای امکانات اپلیکیشن محتوای مورد نظر را وارد آن کرده و دریک جامعه مشارکتی بین دوستان و معلم خود
نشر کنند (سلز و همکاران.)2111 ،
از کاربرد اپلیکیشن های هوشمند می توان به حوزه سالمت الکترونیکی اشاره کرد چنانچه ،برجعلی لو و
همکاران( )1361استفاده از فن آوری های نوین برای ارائه خدمات سالمت روان آسان ،منعطف و قابل دسترس
می دانند ،که فرصت تعامل دوسوسیه میان درمان جو و درمانگر را فراهم می سازد و زمینه مناسب برای ایجاد نقش
فعال درمان جو در فرایند درمان فراهم می کند .ارائه اطالعات ،کنترل و ارزیابی ،مداخله و حمایت اجتماعی
چهارحیطه ارائه خدمات سالمت روان هستند .باشناسایی اختالالت و پیشگیری ،درمان و آموزش های مورد نیاز
دراین زمینه امکان خودیاری و خودمدیریتی و توانمندسازی افراد فراهم می شود که اپلیکیشن های هوشمند درتهیه
مداخالت روان-آموزشی ،ارتقاء ارتباط میان درمان جو و درمانگر ،خودکنترلی و مراقبت های تکمیلی و
توانمندسازی مؤثر هستند.
سوزن و کاسکان( )2116نقش اپلیکیشن های هوشمند را در پیشرفت تحصیلی و دیدگاه دانش آموزان
بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که ازدید دانش آموزان کارکردن با موبایل های هوشمند به دلیل آسانی
و جذابیت و امکان ارائه محتوای آموزشی به صورت چندرسانه ای و انیمیشن ،بیشتر قابل درک است و این در
نوزایی نظریات و افزایش خالقیت دانش آموزان می تواند مؤثرباشد.
از مزایای استفاده از موبایل های هوشمند ،ایجاد فضاهای سه بعدی شبیه سازی شده با دنیای واقعی است.
استفاده ازتمثیل و حکایات درکالس درس ،از روش های تدریس قدیمی است ،با کمک اپلیکیشن های هوشمند
می توان داستان ها و تمثیل ها را به صورت سه بعدی درکالس درس نمایش و ارئه داد و این برای دروسی مانند
ریاضی و هندسه مفیداست .همینطور با استفاده از زبان های برنامه نویسی برای تولید این اپلیکیشن¬ها ،می¬توان
بازی¬هایی مانند بازی پازل ساخت که بارشناختی دانش آموزان را کاهش می دهد (ساید .)2111،
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از طرفی تعدادی از نرم افزارهای هوشمندی که صرفا جهت محیط های آموزشی طراحی شده اند و جنبه
بازی وسرگرمی آنها کمتراست ،از موبایل به عنوان ابزار تکنیک حل مساله استفاده می شودو مسائل جبروریاضی
رامی توان درآنها حل کرد و نیز به ذخیره و انتشار اطالعات و داده ها پرداخت .نتیجه این عمل دانش آموزان را
درفعالیت های یادگیری قوی تر می کند ،استفاده از این نرم افزارها راه های سریع دسترسی و مشارکت فعال را
فراهم می کند ،دانش آموزان حل مسائل را دربعد عمیق ترو انتزاعی تر کار می کنند (ریژن  .)2115 ،در جدول
یک تعدادی از این اپلیکیشن های آموزش ریاضی و سیستم عامل های مورد نیاز نشان داده شده است:
جدول  .1لیست اپلیکیشن های مختلف ریاضی (وایت و مارتین.)2115،
اپلیکیشن
yHomeworkMath solver
PhotoMath

iPhone

iPad

√

√

Android

Mac
Laptop
√

عملکرد
حل مسائل نموداری و
آماری
اسکن و حل معادله در

√

iPhone

MyScript
Calculator

√

√

Mathway

√

√

MAthRef

√

√

√

√

√

حل محاسبات کتبی
√

حل مسائل عمومی
اپلیکیشن جامع ریاضی،
(نمودار ،فرمول نویسی ،محاسبه کتبی
و گروهی و غیره)

Geogebra

√

هندسه ،آمار ،ریاضیات
(اپلیکیشن جامع)

FX Math Solver

√

√

حل گام به گام

FX calculus
Solver
FX Algebra
Solver

√

√

حل گام به گام

√

√

حل گام به گام

√

√

محاسبات کسری و اعشاری

Fraction
Calculator Plus

برنز( )2111حضور اپلیکیشن های هوشمند درآموزش و یادگیری چون معلمی نامرئی می داند که برای
حمایت عمده یادگیری انفرادی ،انتقال ارتباطات و افزایش درک و حمایت علمی دانش آموزان بدون دسترسی
آسان به فضا و امکانات آموزشی مؤثر است .برای مثال او و همکارانش به بررسی کاربرد اپلیکیشن های هوشمنددر
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یادگیری وحل مساله زبان انگلیسی پرداختندو باوجود تفاوت دیدگاه های میان مشارکت کنندگان ،استفاده از
اپلیکیشن موجب ایجاد تعامل و مشارکت و انگیزه یادگیری درآنان شد .هنگامیکه یادگیرنده باموقعیتی روبه رو
می شود که اطالعات فعلی وی برای پاسخ گویی کافی نیست ،می گوییم با موقعیت حل مسأله روبه رو است .که
دراین مواقع می توان جهت فهم مسأله از آموزش به شیوه هوشمند استفاده کرد .دراین مدل آموزشی از دانش
آموزان خواسته می شود که محتوای یادگیری را خود طراحی کنند .
حل مسأله از اهداف مهم یادگیری است که رشد آن به رشد خالقیت و نوآوری منجر می شود و به افراد
کمک می کند هنگام رویارویی با مسائل به شیوه ای خالقانه آن ها را حل کنند (جلیلیان ،عظیم پور و
جلیلیان.)1369 ،
طراحی و ساخت محتوا به وسیله خود یادگیرنده از مباحث نظریه ارتباط گرایی جورج زیمنس است .تغییر
پارادیم از معلم محوری به یادگیرنده محوری ،ظهور محیط های مجازی ،تبدیل مکان به فضا ،امکان یادگیری
همیشه و همه جایی و غیره ،ازموضوعات نظریه ارتباط گرایی است .دراین نظریه یادگیری ،فرایند برقراری ارتباط
بین گره ها و به عبارت دیگر فرایند شکل دهی ارتباط ها یا شبکه سازی است .این نظریه شبکه ها را به برداشت
های متعارف محدود نمی کند و لذا شکل گیری آن ها را درسه سطح عصبی(درون مغز) ،مفهومی مثل درون یک
دیسیپلین و بیرونی مثل شبکه هایی از افراد و رایانه ها ،تبیین می کند .دراین نظریه موسسه ها و شرکت ها ،زیست
بوم هایی هستند که شبکه هارادربرگرفته اند .سالم سازی این زیست بوم به رشد و شکوفایی گره ها و شبکه و
درنهایت خود موسسه-ها و سازمان ها منتهی خواهد شد .صاحبان این نظریه کودکانی که بارایانه بزرگ می شوند
را صاحب افکاری متفاوت از ما و دارای ذهن هایی با ساختار متفاوت موازی و نه متوالی می دانند .درچنین فضایی،
نظام های تعلیم و تربیت حتی درقالب یادگیری الکترونیکی ،غالبا از فرایندهای خطی پیروی می کنند ،ازاین رو
فرایند های حاکم برنظام های تعلیم و تربیت با انتقاد مواجه است .چنین نظام های تربیتی واقعا رشد ذهنی کودکانی
را که از طریق بازی و فرایند های وبگردی رشد کرده اند ،کند می کند (اسکندری.)1362،
باتوجه به اهمیت رشد ذهنی انسان ها و خالقیت زایی و افزایش قدرت حل مسأله در نظام های آموزشی و
نیز استفاده روزافزون شمار زیادی از دانش آموزان و دانشجویان از نرم افزارها و اپلیکیشن های هوشمند و
دردسترس بودن و سهولت منابع اطالعاتی مبتنی بر شبکه جهت حل مسأاله و شکل گیری ارتباطات منظم بین افراد
و افزایش تعامل و همکاری و بعد مشارکتی بودن یادگیری و شکل گیری نظام عصبی منسجم درون مغز انسان ها
که دراثر مجاورت و تعامل بااینترنت فعال و مدام درحال تغییرهستند مانند شبکه های اطالعاتی هوش مصنوعی،
بنابراین پرداختن به پژوهشی در راستای تأثیر آموزش به شیوه هوشمند بر مهارت های حل مسأله ضروری است.
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پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بکارگیری اپلیکیشن های هوشمند ریاضی بر مهارت های حل مسأله
دانشجویان انجام شده است .فرضیات پژوهشی عبارتنداز:
 1اپلیکیشن های هوشمند برمهارت حل مسأله دانشجویان تأثیر مثبت دارند. 2اپلیکیشن های هوشمند بر سبک های گرایش -اجتناب تأثیر مثبت دارند .روش پژوهش
این پژوهش با توجه به هدف ،در زمره پژوهش های کاربردی ،با توجه به نوع داده ها ،کمی و با توجه به
ماهیت و نوع مطالعه ،در ردیف پژوهش های نیمه آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه
کنترل است .محتوای آموزشی شامل هشت جلسه شصت دقیقه ای بوده است که به صورت مستقیم گروه آزمایش
آن را به وسیله اپلیکیشن هوشمند دریافت کردند و گروه کنترل نیز به روش مرسوم ،آموزش دیدند .
جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دختردانشگاه عالمه طباطبایی در سال تحصیلی  1361-69بودند
که از این میان دانشجویان دختر دانشکده اقتصاد و آمار که مشغول گذراندن درس آمارو احتماالت بودند شناسایی
شده و به دلیل ارائه کاربردی و قابل تعاملی بودن محتوا و موضوع آموزش و نیز گذرانده شده بودن واحدهای
پیش نیاز درس آمار ،نمونه گیری به روش نمونه گیری دردسترس انجام گردیدو  31نفر از دانشجویان کارشناسی
دختر سال اول دانشکده اقتصاد انتخاب شدند وبه صورت تصادفی ساده به دو گروه کنترل و گواه تقسیم شدند که
 11نفراعضای گروه کنترل و  11نفر گروه آزمایش را تشکیل دادند.
جدول  .2خصوصیات مشارکت کنندگان درپژوهش را نشان می دهد
سن

گروه کنترل

گروه آزمایش
تعداد

درصد

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

16

3

11

3

11

9

21

21

6

23.33

6

23.33

15

59.99

21

3

11

3

11

9

21

22

2

9.99

2

9.99

5

13.32

محتوای آموزشی درس احتماالت آمار بود که با کمک نرم افزار جئوجبرا ویژه اندروید طراحی شده و
در قالب آموزش و حل تمرین به صورت انفرادی و مشارکتی ارائه گردید که تصاویر مربوط به حل مسائل در
شکل ( )1نشان داده شده است .
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شکل  .1نمایش محتوای آموزشی در اپلیکیشن

ابزار اندازه گیری پرسش نامه مهارت های حل مسأله هپنر و پترسون بود .این پرسش نامه به منظور اندازه
گیری درک پاسخ دهنده از رفتارهای حل مسأله خود تهیه شده است و دارای  31ماده و سه مولفه اعتماد به حل
مسائل ،سبک گرایش-اجتناب و کنترل شخصی است .این پرسش نامه دارای شش سطح مقیاس لیکرت است که
پایین ترین نمره ،باالترین سطح آگاهی از توانایی های حل مساله را نشان می دهد .شیوه نمره گذاری بر مبنای
طیف  9درجه ای لیکرت است .همسانی درونی برای کل پرسش نامه  1/61و برای زیر مقیاس-های اعتماد به حل
مسائل  ، 1 /51سبک گرایش-اجتناب  1/55و کنترل شخصی 1/62به دست امده است .پایایی بازآزمایی در فاصله
دو هفته در دامنه ای از  1/53تا  1/56و میزان آلفای کرانباخ کل نیز  /69می باشد .
جهت اندازه گیری متغیر سبک گرایش-اجتناب از پرسشنامه کسیدی و النگ( )1669که برای سبک های
درماندگی ،مهارگری ،خالقیت ،اعتماد ،اجتناب و گرایش اند با آلفای کرانباخ به ترتیب،/99 ، /99 ،/91 ،/59،
 /13 ،/11به دست آمده و درپژوهش جعفرزاده و همکاران( )1362پایایی آن با آلفای کرانباخ  /66اندازه گیری
شده است.
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نتایج
برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است .در بخش
آمار توصیفی داده ها با استفاده آماره های میانگین و انحراف معیار توصیف شده اند .در بخش آمار استنباطی
آزمون ،تحلیل کوواریانس به منظور تعدیل پیش آزمون و کنترل اثرات آن بر نتایــج پس آزمون مورد استفاده
قرار گرفت و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS vol.21استفاده شده است.در جدول ،2میانگین و
انحراف معیار گروههای آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای حل مساله و سبک گرایش -
اجتناب ارائه شده است .به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل کواریانس استفاده شد .در تجزیه و تحلیل
کواریانس رعایت برخی از مفروضه ها الزامی است .در این پژوهش نیز ابتدا به بررسی این مفروضه ها پرداخته شد
 :فرض نرمال بودن بودن توزیع داده ها در متغیر حل مسأله و سبک گرایش-اجتناب در حل مساله به کمک آزمون
کلموگروف اسمیرنف بررسی شد که مقدار آماره برای متغیر حل مسأاله 1/322و متغیرگرایش-اجتناب حل مسأله
 1/122بود که با توجه به سطح معنی داری  ، 1/11از مقدار بحرانی جدول برای سطح اطمینان  )1/69( 1/61کمتر
است ،بنابراین دادهها نرمال تلقی می شوند .جهت بررسی همگنی واریانس ها از آزمون لوین استفاده شدکه نتایج
آن در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش وکنترل در متغیر حل مسأله و سبک گرایش -اجتناب درحل مسأله
متغیر

حل مسأله

گروه

میانگین
پیش

گروه
آزمایش

آزمون
پس
آزمون
پیش

گروه
کنترل

سبک گرایش -اجتناب درحل

آزمون
پس
آزمون

مسأله
انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

15/12

1/12

12/63

1/65

11/5211

1/666

11/23

1/66

13/95

1/11

13/361

1/69

15/26

1/61521

15/15

1/696
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جدول  .5نتایج بررسی همگنی واریانس ها در متغیرهای حل مسأله و گرایش-اجتناب در حل مسأله
نسبت

متغیر

درجه آزادی1

درجه آزادی2

معنی داری

حل مسأله

1

55

1/92

1/25

1/11

1/55

1/96

1/11

گرایش-اجتناب درحل
مسأله

f

همان گونه که بررسی نتایج در جدول ( )5نشان می دهد سطح معناداری به دست آمده از  1/11بزرگتر
است  ،بنابراین پیش فرض همگنی واریانس ها تأیید می شود .
همگنی شیب خط رگرسیون از دیگر پیش فرضهاست .نتیجه آن درجدول های (5و )1آمده است :
جدول  .1همگنی شیب خط رگرسیون در متغیر حل مسأله
منبع تغییر

پیشآزمون
گروههای
آزمایشی

تعامل گروه و
پیشآزمون
خطا

مجموع
مجذورها پیشآزمون

درجه
آزادی

میانگین
مجذورها

F
محاسبه شده

سطح
معنی داری

513/325

1

519/325

35/36

1/11

26/63

1

26/63

2/51

1/ 1

5/26

1

5/26

/513

1/12

556/161

59

11/156
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جدول .9همگنی شیب خط رگرسیون در متغیر سبک گریش-اجتناب در حل مساله
منبع تغییر

مجموع
مجذورها پیش آزمون

پیشآزمون

گروههای
آزمایشی

تعامل گروه و
پیشآزمون

خطا

درجه
آزادی

میانگین
مجذورها

 Fمحاسبه
شده

سطح
معنی داری

133/26

1

133/26

66/92

1/11

6/29

1

6/29

1/11

1/11

1/55

1

1/55

1/21

1/95

1/55

11

9/59

همان گونه که درنتایج به دست آمده از جدول های( 1و  )9مشاهده می شود  ،به این دلیل که Fمحاسبه
شده بزرگتر از Fبحرانی است ،بنابراین داده ها از فرضیه همگنی شیب خط رگرسیون پشتیبانی می کنند .
با توجه به نمودار های باال  ،و خطوط رگرسیون مشاهده می گردد که رابطه خطی بین متغیرها در دو گروه
برقرار است .در ادامه نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس برای بررسی فرضیات تحقیق درجدول های  9و 6
ارائه شود:
فرضیه اول :اپلیکیشن های هوشمند بر مهارت حل مسأله دانشجویان تأثیر مثبت دارند .
جدول  .6نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای مقایسه میانگین متغیر حل مساله دانش جویان در پس آزمون حل مسأله
منبع
تغییر

مجموع
مجذورات

پیش-

میانگین
مجذورات

آماره F

سطح
معنیداری

مجذور اتا

155/15

155/15

51/21

1/11

1/93

گروه

15/69

15/69

2/61

1/13

1/11

خطا

311/665

9/596

کل

1222/63

آزمون
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همانطور که در جدول ( )6مشخص است پس از تعدیل نمـرات پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش
(کمکی) ،گروه ،اثر معنی داری بر نمرات پس آزمون داشته است)F= 2761و ( p<1711بنابراین ،فرضیه ی
پژوهش مبنی بر تأثیر استفاده از اپلیکیشن هوشمند آموزش ریاضی در مقایسه با روش مرسوم و تفاوت بین گروه
آزمایش وکنترل در متغیر حل مساله در پس آزمون مورد تأیید قرارمی گیرد .همچنین می توان گفت که با در نظر
گرفتن مجذور اتا 93 ،درصد تغییرات پس آزمـون (حل مساله) ناشی از تأثیر مداخله آموزشی در گروه آزمایش
است .
فرضیه دوم :اپلیکیشن های هوشمند بر سبک های گرایش-اجتناب حل مسأله دانشجویان تأثیر مثبت دارند .
جدول  .5نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای مقایسه میانگین متغیر سبک گرایش-اجتناب حل مساله دانش جویان در پس آزمون

منبع تغییر

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

آماره F

سطح
معنیداری

ضریب
اتا

پیشآزمون

519/66

519/66

36/55

1/11

1/51

گروه

66/51

66/51

6/31

1/115

1/19

خطا

561/35

11/51

کل

631/311

همانطور که در جدول ( )5مشخص است پس از تعدیل نمـرات پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش
(کمکی) ،گروه ،اثر معنی داری بر نمرات پس آزمون داشته است)F= 6731و  (p<1711بنابراین ،فرضیه ی
پژوهش مبنی بر تأثیر استفاده از اپلیکیشن هوشمند آموزش ریاضی در مقایسه با روش مرسوم و تفاوت بین گروه
آزمایش وکنترل در متغیر سبک گرایش-اجتناب حل مساله در پس آزمون مورد تأیید قرارمی گیرد .همچنین می
توان گفت که با در نظر گرفتن مجذور اتا 51 ،درصد تغییرات پس آزمـون (سبک گرایش-اجتناب حل مساله)
ناشی از تأثیر مداخله آموزشی در گروه آزمایش است .
بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اپلیکیشن های هوشمند ریاضی بر توانایی حل مسأله دانشجویان انجام شد.
نتایج نشان داد که آموزش به وسیله اپلیکیشن های هوشمند بر مهارت های حل مسأله دانشجویان ،تأثیر گذار است
و آن را به اندازه چشم گیری افزایش می دهد .این یافته با یافته های قبلی مانند (برنز2111 ،و هسو 2113،و وایت،
 2115و سلز 2111،و سوزن و کاسکان2116 ،و ساید 2111 ،و ریژن )2115 ،هم خوان است .
وایت و مارتین( )2115در پژوهش خود با عنوان ریاضیات و یادگیری سیار ،به بررسی نقش تلفن های همراه
هوشمند در یادگیری مشارکتی دانش آموزان پرداختند .آن ها به دو صورت مشارکتی و انفرادی  ،یادگیری سیار
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را در مطالعات تک آزمودنی و گروهی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که یادگیری سیار بر یادگیری
ریاضیات اثرگذار است .
همین طورساید ( ،)2111تعدادی از اپلیکیشن های هوشمند را به طور همزمان در یادگیری ریاضیات استفاده
کرده است و به این نتیجه رسیده که استفاده از این نرم افزارها موجب استقالل در یادگیری افراد و جامه عمل
پوشاندن به یادگیری انفرادی شده و به کمک آن ها یادگیری مفاهیم ریاضی و درک آن ها آسان تر می شود .به
عقیده برنز ،عالوه بر یادگیری انفرادی ،تعاملی که از طریق مشارکت در فعالیت های گروهی میان دانش آموزان
ایجاد می شود بر انگیزه یادگیری-یادداری دانش آموزان می افزاید .
زو و لی( )2111از یادگیری سیار جهت آموزش زبان خارجی استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند که
یادگیری سیار و تلفن های هوشمند ،ابزارهای مناسبی برای آموزش و یادگیری زبان خارجی هستند و به عنوان
خودآموز می توان ازآن ها استفاده کرد و به عنوان پشتیبان آموزشی در کالس های درس می توانند مورد استفاده
قرار گیرند .متغیرهای توجه و ادراک مفاهیم یادگیری و نگرش یادگیرنده ،متغیرهایی هستند که جزو اهداف
یادگیری نیز محسوب می شوند.
در تحقیق مورنو و ورمولن( )2111از طریق یادگیری سیار به آموزش زبان انگلیسی و رشد هوش کالمی
دانش آموزان پرداختند .دراین پژوهش به طراحی نرم افزارهای مخصوص این کار پرداختند و نتایج تحلیل آماری
شان نشان داد که استفاده از تکنولوژی یادگیری سیار می تواند موجب افزایش هوش کالمی شده و به درک مفاهیم
یادگیری را نیز باال می برد .
کاستریلوو همکاران( )2115اعتقاد دارند که  /59افراد به کمک ابزارهای ارتباطی مانند تلفن های هوشمند
درحال تعامل با یکدیگر هستند و این موضوع می تواند در یادگیری پنهان آن ها مؤثر باشد و بیشتر این اپلیکیشن
ها می توانند بر فعالیت های خودارزیابی زوم کنند و این فن آوری به افراد کمک می کند به صورت خودکار
فعالیت ها یا تمرین هایشان را انجام دهند .
رید و همکاران( )2119به اندازه گیری چهارچوب های مفهومی اپلیکیشن های زبان پرداختند و معتقدند
که معلمان می توانند از این چهارچوب ها جهت ارائه یادگیری الکترونیکی به شیوه ترکیبی یا غیر همزمان استفاده
کنند .بعضی از این چهارچوب ها در متغیرهایی مانند زمان ،مکان ،نوع فعالیت بستگی دارند.
با توجه به مطالب بیان شده و اهمیتی که اپلیکیشن های آموزشی و تلفن های هوشمند در آموزش دارند،
بنابراین فرایند به کارگیری و تعامل در این مدل فن آوری موجب می شود یادگیری انفرادی غنی تر شده ،افراد
نسبت به یادگیری و خود نگاه مثبت تری داشته باشند و از سیستم خودارزیابی در رشد فردی خود استفاده کنند.
این اپلیکیشن ها آموزش را از حالت یکنواخت و یکدست بودن خارج ساخته و عالوه برتنوع در محتوای آموزشی
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مثل خاصیت چندرسانه ای بودن یا عینی بودن آموزش از طریق ویدئو و انیمیشن برای تدریس دروسی مانند
ریاضی ،زبان ،مهارت های اجتماعی و علوم مناسب هستند.
کاربری مشارکتی این اپلیکیشن ها به گونه ای است که موجب می شود افراد برای حل مدارس به صورت
ارتباط مجازی و همزمان با یکدیگر به حل مسأله بپردازند .حضور و درگیری و مشارکت یادگیرندگان در حل
مسائل موجب می شود که هم افراد به رشد مهارت های میان فردی و انعطاف پذیری ذهنی دست یابند و هم اینکه
به سالیق و نظرات مخالف احترام گذارده و به درک متقابل برسند .
باتوجه به نکات بیان شده می توان از این نرم افزارها جهت توسعه یادگیری-یادداری دانش آموزان چه در
داخل مدرسه و کالس درس و چه درخارج ازآن پرداخت و دانش¬آموزان به درک عمیق مسائل دست یابند.
علی رغم آن می توان از آموزش سیار و تلفن های هوشمند در زمینه توسعه سالمت روان پرداخت ،چرا که
تکنولوژی ارتباطات و اطالعات و ورود آن به سیستم آموزشی ،یادگیری مفاهیمی مانند واقع-گرایی ،مهارت های
خود ابرازی و سازگاری اجتماعی و  .....را تحت سیطره خود قرار داده و ازآنجا که بیشتر افراد در عصر تکنولوژی
وقت خود را صرف شبکه های اجتماعی مجازی یا درجهت سرگرمی یا غیره می کنند ،بنابراین پرداختن به حیطه
سالمت روان و تأثیر این مدل فن-آوری برآن مهم است و پیشنهاد می شود که پژوهشگران به بررسی تأثیر سیستم
های آموزشی سیار بر متغیرهای سالمت روان بپردازند.
علی رغم آن می توان از راه بازی و شبیه سازی بسیاری از مفاهیمی که آموزش آن ها درسیستم اداری و
ساعت تدریس معلمان نمی گنجد از طریق نرم افزارهای هوشمند با کمک ویژگی سهولت دسترسی و تعامل و
اشتراک گذاری آن استفاده کردو آموزش را رونق بخشید و توسعه داد .
پیشنهاد های کاربردی
در یک جمع بندی نهایی برآمده از یافته های پژوهشی می توان پیشنهادهای کاربردی زیررا ارائه داد:
 1.توجه به بعد یادگیری مشارکتی و استفاده از اپلیکیشن ها در یک جامعه مشارکتی
 2.بررسی تأثیر کاربرد اپلیکیشن ها بر انگیزه یادگیری دانش آموزان
 3.کاربرد اپلیکیشن ها در مقوله پیشرفت تحصیلی و اندازه گیری آن
 5.اندازه گیری سطح مهارت ها ارتباطی دانش آموزان و دانشجویان در اثر استفاده از اپلیکیشن های
هوشمند
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