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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله ،سیل و آلودگی هوا) بر یادگیری و یادداری مقابله با حوادث طبیعی
کودکان پیشدبستانی عضو جمعیت هالل احمر در شهر تهران بود.
روش :بهمنظور تحقق هدف و آزمون فرضیههای این پژوهش از طرح شبه آزمایشی (با پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل) استفاده شد .جامعه آماری
این پژوهش ،غنچههای هالل احمر شامل دانشآموزان پیش دبستانی شهر تهران در سال  ،1395در حدود  2500نفر بودند .با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای چند مرحلهای  8کالس (تعداد  120نفر) انتخاب گردید و افراد به دو گروه آموزش به شیوه نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی و آموزش به شیوه
سنتی (هر گروه شامل  30دختر و  30پسر) تقسیم شدند .آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت  8جلسه  45دقیقهای ،تحت آموزش نرمافزار آموزشی
آشنایی کودکان با شیوه های مقابله در برابر حوادث طبیعی (زلزله ،سیل و آلودگی هوا) قرار گرفتند .اما گروه کنترل هیچ مداخلهای را دریافت نکرد .ابزار
گردآوری داده ها در این پژوهش آزمون محقق ساخته استاندارد شده بود که پایایی آن از طریق روش ضریب آلفای کرونباخ  0/71محاسبه گردید .دادهها
به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  20و با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره در سطح معنیداری ( )p<0/05تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد میانگین نمرات گروه آزمایش به طور معنیداری باالتر از گروه کنترل بود ( .)p>0/001بنابراین بر مبنای این پژوهش میتوان
نتیجه گرفت ،که برنامه نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی ،موجب افزایش یادگیری کودکان پیشدبستانی عضو جمعیت هالل احمر در برابر حوادث طبیعی
(زلزله ،سیل و آلودگی هوا) می شود .همچنین این روش آموزشی موجب پایداری آموختهها (پس از گذشت  15روز) در این گروه از دانشآموزان شد .بر
اساس نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت که استفاده از نرمافزارهای آموزشی استاندارد شده می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی مفید در یادگیری و
یادداری حوادث طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :نرمافزار آموزشی ،یادگیری ،یادداری ،جمعیت هالل احمر ،حوادث طبیعی.
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مقدمه
ماندگاری ،تداوم و بقاء نسل بشر از بدو حیات تا به امروز
منـوط بـه سـازشیـافتگی بـا محیط ،حل مسائل ،برطرف
کردن نیازها ،یادگیری سریع تحوالت و نوآوری محیطی و
بهرهمندی حداکثری از امکانات موجود در پیرامون خود
است .در هر جامعهای هوشمند ،شهروندان آن جامعه در
پذیرش تغییرات مفید و تاثیرپذیری و تاثیرگذاری متقابل
در جهت تامین نیازها ،ضامن ماندگاری و بقای آن جامعه
خواهند بود .از این رو گزینش متفکرانه تحوالت و پذیرش
و انطباقپذیری هوشمندانه با آن تحوالت ،نیازی بنام
"یادگیری" را میطلبد .از سویی دیگر جوامع تحولزا،
منتظر ظهور یا ورود یک نوآوری نمیمانند ،بلکه خود
نوآورانه عمل میکنند ( .)Abbasi, 2017یادگیری یک
فرآیندی فعال و پویاست ،یعنی زمانی فراگیر یاد میگیرد
که خود فعاالنه در آن مشارکت داشته باشد و این منجر به
خود فعالی در فرآیند یاددهی -یادگیری میشود و ابزاری
برای یادگیریهای شناختی ،عاطفی ،جسمی ،اجتماعـی و
مهارتـی مـیگـردد .در واقـع بـا آمـوزش الکـترونیکی
میتـوان برای افـراد متفاوت با ویژگـیهای مختلف ،محیط
مطلوب یادگیری را ایجاد نمود؛ که اگر این محیط به خوبی
طراحی شده باشد ،میتواند از طریق رمزگذاری دوگانه،
فرآیند بازخوانی را تسهیل و تقویت کرده ،در فراخوانی
دانش به موقع عمل نموده و در ارائه راه حل مناسب با
استفاده از دانش موجود کمک کند ( .)Alemi, 1999از
طرف دیگر یادگیری و یادداری مهارت ،برای کودکان پیش
دبستانی در مکتب ساختنگرایان بر خلق معنای شخصی
تأکید میکنند و معتقدند که یادگیرنده باید بتواند در
فرآیند اکتشاف و حل مسئله معنای مورد نظر را بسازد.
توانایی کسب شده در این فرآیند همان یادگیری است .این
نوع یادگیری در زمینه یا بافت و در تعامل با محیط و
دیگران انجام میشود و قابلیت انتقال بسیار باالیی دارد؛
مشروط بر اینکه فرآیند آموزش و تدریس آن به خوبی

طراحی شده باشد ( .)Bola, 1996از طرف دیگر نرمافزار
الکترونیکی فقط پوسته الکترونیکی پوشاننده آموزش و
یادگیری نیست ،بلکه یک رویکرد و نظام آموزشی هدفمند
جهت تحقق آموزش و یادگیری بهتر است.
فنـاوری آمـوزشی بـا بـکارگـیری پایـههـای نـظری
روانشناسی یادگیری و روانشناسی تربیتی از روشهای
موجود در حوزه طراحی آموزشی استفاده میکند .نتیجه
این تعامل ،ایجاد یک نـرمافـزار آموزشی است کـه میتوان
در آن نظریههـای مختلف را به کاربرد و کارایی و اثربخشی
هر یک را آزمود (.)Alamdari, 2005
طراحی ابزارهای چندرسانهای عبارت است از :ترکیب
دو یا چند رسانه مثل صدا ،صوت و گرافیک در یک برنامه
کاربردی کامپیوتری .این ترکیب چند رسانه به گونهای که
به بهترین وجه نیازهای حیطهای از آموزش محتوای خاص
و ایجاد تعامل بین دانشآموز با معلم ،دانشآموز با
دانشآموز و ...را به صورت همزمان یا غیر همزمان برای
رسیدن به نتایج تسهیل میکند .طراحی نرمافزار آموزشی
چه در داخل اینترنت و چه داخل لوحهای فشرده ،باید بر
اساس اصول علمی (نه به صورت اتفاقی و نظرات شخصی)
صورت بگیرد .این اصول باید مبتنی بر اصول پردازش
اطالعات توسط انسانها باشند ( Clark & Mayer,
.)2008
بالها و حوادث غیرمترقبه یک مفهوم چند بعدی است
و با تغییرات عمده در محیط فیزیکی و اجتماعی و
پیامدهای انسانی غم انگیز شناخته مﻰشود .نتایج مطالعات
گذشته مؤید این مطلب است که مدیریت بحران ،مستلزم
تدوین روش و یا چارچوب کلی است و با طراحی برنامهریزﻯ
درست و مناسب و آمادگیهاﻯ قبلی مﻰتوان تا اندازه بسیار
زیادی از خسارت و مدت زمان بحرانهای بزرگ کاست.
بدون تردید سازمانهای بزرگی چون هالل احمر میتوانند
با افزایش میزان آمادگی در رویارویی با بحرانها و بالها ،در
برخورد با آن ،آسیبهای ناشی از بحران را به حداقل رسانند
(.)Ehsani, 2005

بادله ،تأثیر نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی بر یادگیری و یادداری43 ...
در همین راستا جوامع تا زمانی که نسبت به خطرات

است .ارزیابی دیدگاه دانشآموزان از مانور زلزله و ایمنی در

بالها آموزش و آگاهی کافی را ندیده باشند ،نمیتوانند

مدرسه نشان داد که  60درصد دانشآموزان از عملکرد

آمادگی الزم را داشته و عملکرد مناسبی را از خود نشان

امدادگران جمعیت هاللاحمر و آتشنشانی در برگزاری

دهند .پس آموزش موثر و به دنبال آن توانایی درونی مردم

مانور رضایت دارند .حدود  50درصد دانشآموزان در حد

در واکنش به بالها نیازی است که سازمانهای متولی باید

بسیار زیاد و زیاد از برنامههای تدارک دیده شده در مانور

به آن توجه و از درگیری افراد در تمامی مراحل کار و از

راضـی

ZAkariaee

یادگیری در تصمیمگیریها تا مدیریت منابع اطمینان

.)Moghaddam, 2009

بـودنـد

( Sepasi

&

حاصل کنند .بدین جهت ،با پیشرفتهایی که به وجود آمده

پژوهش حاضر تأثیر نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی

در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات و بهکارگیری

بر یادگیری و یادداری برای مقابله با عوامل خطر مانند:

قـابلیتهـای آن در حـوزه تـعلیم و تـربیت ،آمـوزش

سیل ،زلزله ،آلودگی هوا و ...در کودکان پیشدبستانی عضو

الکترونیکی به شیوهای پذیرفته شدهای برای ارائه آموزش

جمعیت هالل احمر را مورد سنجش قرار داده است .به

در زمینههای گوناگون و استفاده روز افزون برای کودکان و

عبارت دیگر در پژوهش حاضر ،این فرضیهها مورد آزمون

نوجوانان از آن ،به یکی از مسائل بسیار حیاتی و مهم تبدیل

قرار گرفت:

شده است .با در نظر گرفتن این نکته که در امر آموزش به

 .1نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله ،سیل،

خصوص برای کودکان و نوجوانان ،تصاویر و بازیها بسیار

آلودگی هوا) بر یادگیری مقابله با حوادث طبیعی فراگیران

میتواند مؤثر باشند؛ بنابراین ،بازیهایی که با اهداف

دختر پیشدبستانی عضو جمعیت هالل احمر در شهر تهران

آموزشی طراحی شده و از طریق رسانههای مختلف که

تأثیر معنیداری دارد.

مهمترین و موثرترین آنها اینترنت است ،در اختیار

 .2نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله ،سیل،

کـاربران کـه در اینجا کودکان هستنـد ،قـرار مـیگـیرنـد،

آلودگی هوا) بر یادگیری مقابله با حوادث طبیعی فراگیران

تـاثیرگـذاری بـاالیـی دارنـد .سرمایهگذاری در بخش

پسر پیشدبستانی عضو جمعیت هالل احمر در شهر تهران

فناوری و توسعه سیاسـت و عمل در مشارکت کودکان با

تأثیر معنیداری دارد.

نیازهای آموزشی ویـژه ،فرصتهای بینظیری را برای

 .3نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله ،سیل،

شرکت تمام کودکان در تجارب یادگیری معنیدار در هـر

آلودگی هوا) بر یادداری مقابله با حوادث طبیعی فراگیران

مکـانی در بـر داشـته اســت (.)Esfandyari, 2011

دختر پیشدبستانی عضو جمعیت هالل احمر در شهر تهران

ZAkariaee & Sepasi Moghaddam
( )2009در پژوهشی به ارزشیابی دهمین مانور سراسری

تأثیر معنیداری دارد.
 .4نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله ،سیل،

زلزله و ایمنی در مدارس کشور از دیدگاه دانشآموزان

آلودگی هوا) بر یادداری مقابله با حوادث طبیعی فراگیران

پرداختند .آنها بیان کردند با توجه به این که تقریباً نیمی

پسر پیشدبستانی عضو جمعیت هالل احمر در شهر تهران

از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند،

تأثیر معنیداری دارد.

یکی از راهکارهای کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله
ارتقای سطح آگاهی و آمادگی کودکان و نوجوانان جامعه

روش

است .جمعیت هالل احمر بهعنوان یکی از دستاندرکاران

الف) طرح پژوهش و شرکت کنندگان :طرح پژوهشی

این امر ،برای اجرای بهتر مانور در سالهای آینده ،به بررسی

شبه آزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه

نظرات و پیشنهادات شرکتکننده در این مانور پرداخته

بود .به منظور رعایت اخالق پژوهش ،ابتدا رضایت داوطلبانه
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والدین جهت ورود فرزندانشان به فرآیند مشارکت در

بیپـاسخ و یـا غلـط نمرهای در نـظر گـرفته نشـد (غلط یا

پژوهش به صورت کتبی اخذ سپس تصریح گردید که

بیجواب=  .)0ضریب دشواری پرسشنامه محقق ساخته 60

شرکت کنندگان این حق و اختیار را دارند که در هر مرحله

بدست آمد که نشان دهنده مطلوب بودن سواالت است.

از پژوهش بر اساس میل و اختیار کامل به همکاری خود با

ضریب تمیز پرسشنامه فوق  70بدست آمد که نشان دهنده

پژوهشگر خاتمه دهند .همچنین مجوز الزم از کمیته علمی

قوه تمیز پرسشنامه است .همچنین برای بررسی اعتبار

و اخالقی سازمان جمعیت هالل احمر گرفته شد .جامعه

محتوایی ابزار اندازهگیری ،آزمون در اختیار  4تن از اساتید

آماری پژوهش ،شامل  2500نفر دانشآموز پیش دبستانی

و کارشناسان سنجش و متخصص محتوا قرار گرفت .سپس

دختر و پسر عضو جمعیت هالل احمر (غنچههای هالل

با کسب نظرات آنها آزمون اصالح و نهایی گردید .پایایی

احمر) شهر تهران در سال تحصیلی  94-95بودند .با

آزمون از طریق آلفای کرونباخ  0/71محاسبه گردید که

استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای 8

نشاندهنده مطلوبیت پایایی سواالت است .در پایان دادهها

کالس (تعداد  120نفر) انتخاب گردید و افراد به دو گروه

با آزمون لوین برای سنجش همگنی واریانس و تحلیل

آموزش به شیوه نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی و آموزش

کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

به شیوه سنتی (هر گروه شامل  30دختر و  30پسر) تقسیم

در ارائه محتوا به فراگیران نرمافزار آموزشی "آشنایی

شدند .پس از اجرای پیشآزمون ،هر دو گروه به مدت 8

کودکان با شیوههای مقابله در برابر حوادث طبیعی (زلزله،

جلسه  45دقیقهای با استفاده از نرمافزار آموزشی "آشنایی

سیل و آلودگی هوا)" توسط محقق طراحی و تدوین گردید.

کودکان با شیوههای مقابله در برابر حوادث طبیعی (زلزله،

بدین صورت با استفاده از نرمافزارهای تعاملی تولید محتوای

سیل و آلودگی هوا)" تحت آموزش قرار گرفتند .اما گروه

الکترونیکی در حوزه چندرسانهای و ساخت آزمون بهواسطه

گواه هیچ گونه مداخلهای دریافت نکردند .سپس بالفاصله

نرمافزار چندرسانهای و آزمونساز و نرمافزار ضبط صدا مثل

پس از اتمام آموزش ،پسآزمون بر روی گروهها ،جهت

 Camtasiaتولید شده است ،البته طراحی نرمافزار بر

تعیین میانگـین یادگیری اجـرا گـردید و جـهت تـعیین

اساس محتوای ارائه شده در هالل احمر در نرمافزار آموزشی

میانگین یادداری پس از  15روز پسآزمون از آزمودنیها به

طراحی گردید و بر طبق قوانین استاندارد بودن تولید محتوا

عمل آمد .این زمان برای افراد بزرگسال  21روز در نظر

با کارشناسان این حوزه جهت تایید روایی و بومی سازی و

گرفته میشود ( )Delavar, 2015که به دلیل اینکه

اجرای آن در کالس درس اقدامات امنیتی و تاییده علمی

فراگیران کودک بودند ،محقق جهت سنجش یادداری 15

الزم انجام گرفت .یعنی چند کارشناس تکنولوژی آموزشی

روز را در نظر گرفت .زیرا بیشتر از این مدت ،عامل فراموشی

و متخصص نرمافزار اشکاالت نظریه و سخت افزاری محتوای

و سایر عوامل باعث میشد تا فراگیر چیزی را به خاطر

الکترونیکی را بر طرف نموده (قابل ذکر است که نرمافزار

نیاورد.

آموزشی پس از مراحل قانونی و تایید در اداره هالل احمر

ب) ابزار پژوهش :جهت سنجش متغیر یادگیری و

استان تهران و حراست هالل احمر مجوز اجرا در کالس را

یادداری از آزمون محقق ساخته آموختههای دانشآموزان

گرفته است) ،آنگاه نرم افزار الکترونیکی تعاملی جهت ارائه

از مطالب و موضوعات بالیای طبیعی استفاده شد .این

در کالس درس نهایی سازی شد.

پرسشنامه شامل  10سوال چهارگزینهای بود که متناسب با
سطح شناختی کودکان ابتدایی طراحی شده است .این 10
سوال شامل 6 :سوال متنی و  4سوال تصویری بود .برای
نمرهگـذاری بـرای هـر سـوال درست یک نمره و برای سوال

بادله ،تأثیر نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی بر یادگیری و یادداری45 ...
(زلزله ،سیل و آلودگی هوا) بر اساس ترفندهای تعاملی و
نرم افزارهای تعاملی در مولتی مدیا و بر اساس استاندارد
تولید محتوای الکترونیکی طراحی و تدوین شده است.
مراحل آموزش نرمافزار آموزشی شیوههای مقابله در حوادث
طبیعی در جدول  1آمده است.
یافتهها
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در مورد ویژگیهای نمونه
آماری نشان میدهد ،میانگین سنی گروه کنترل  4/80سال
و میانگین سنی گروه آزمایش  5/26سال است .همچنین
نمونه آماری نشان میدهد  63/3درصد گروه کنترل را
پسران و  36/7درصد را دختران تشکیل میدهند و در گروه
آزمایش  53/3درصد پسران و  46/7درصد دختران هستند.
جدول  2آمارههای توصیفی متغیر یادگیری و یادداری به
تفکیک گروههای آزمایش و کنترل را نشان میدهد.

معرفی نرمافزار آموزشی :چارچوب نرمافزار آموزشی
آشنایی کودکان با شیوههای مقابله در برابر حوادث طبیعی

جدول  .1مراحل آموزش برنامه نرمافزار آموزشی "آشنایی کودکان با شیوههای مقابله در برابر حوادث طبیعی (زلزله ،سیل و آلودگی
هوا)"
جلسه اول :اجرای پیشآزمونها به مدت  45دقیقه
جلسه دوم :اهمیت کاربرد نرمافزار آموزشی زلزله،
سیل،آلودگی هوا در کودکان پیشدبستانی در شهر
تهران

معارفه و اجرای پیشآزمونها به منظور این که آیا این نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی بر یادگیری
و یادداری دانش آموزان تأثیر دارد یا نه؟
در مورد نقش و اهمیت کاربرد تأثیر نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) بر
یادگیری و یادداری مقابله با حوادث طبیعی کودکان پیشدبستانی عضو جمعیت هالل احمر در
شهر تهران توضیح داده شد.

جلسه سوم تا پنجم :آموزش با نرمافزار

نخستین گام این بود که توضیحی در مورد حوادث به بچهها داده شد (گام دوم) نمایش سیدی
(گام سوم) و همزمان توضیح بوده (گام چهارم) و از بچهها خواسته شد در موردش صحبت کنند
(گام پنجم) بعدش بچهها بصورت نمایشی کار کردن

جلسه ششم تا هفتم :بازنگری و ارزیابی

در گام ششم مربی سواالت تهیه شده از قبل را تک تک از دانش آموزان پرسید.
در گام هفتم مربی سواالت کلی در کالس از دانش آموزان پرسید.
 آیا آنچه را که الزم برای آشنایی با مقیاس شدت زلزله (واحد ریشتر) خواندهایفهمیدهای؟
 آیا نکات ایمنی قبل و بعد از زلزله را درست فهمیدهای؟ آیا نکات ایمنی قبل و بعد از سیل را درست فهمیدی؟ آیا نکات ایمنی در هنگام آلودگیهوا را درست فهمیدی؟ -آیا میدانی درون کیف کمکهای اولیه چه چیزهایی باید باشد؟

جلسه هشتم :نمایش فیلم

در گام هشتم نمایش فیلم که در آن بالیای طبیعی اتفاق افتاده به نمایش میگذارد و در حین
نمایش فیلم توضیحاتی داده شد و سواالتی از دانش آموزان پرسیده شد.
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جدول  .2آمارههای توصیفی متغیر یادگیری و یادداری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
آزمون شاپیرو -ویلک
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره
آزمون

آزمایش
یادگیری
کنترل
آزمایش
یادداری
کنترل

معنیداری

پیشآزمون

30

2/43

1/61

0/17

0/20

پسآزمون

30

5/30

2/18

0/20

0/07

پیشآزمون

30

2/56

1/85

0/11

0/20

پسآزمون

30

2/50

1/65

0/12

0/20

پیشآزمون

30

2/13

1/04

0/17

0/09

پسآزمون

30

3/70

0/87

0/11

0/20

پیشآزمون

30

2/06

1/36

0/19

0/09

پسآزمون

30

2/23

1/19

0/21

0/06

دادههای جدول  2نشان میدهند که میانگین یادگیری

برای آزمون فرضیههای پژوهش از تکنیک تحلیل

در پیشآزمون در گروه کنترل  2/56و در گروه آزمایش

کوواریانس استفاده شد .قبل از اجرای آزمون ابتدا پیش

 2/43است .میانگین یادگیری پسآزمون در گروه کنترل

فرضهای آزمون مورد بررسی قرار گرفت.

 2/50و در گروه آزمایش  5/30به دست آمده است.

الف-آزمون شاپیرو -ویلک جهت سنجش

میانگین یادداری پیشآزمون در گروه کنترل  2/06و

طبیعی بودن توزیع فراوانی متغیرهای یادداری و

در گروه آزمایش  2/13است .میانگین یادداری پسآزمون

یادگیری

در گروه کنترل  2/23و در گروه آزمایش  3/70به دست
آمده است.
جدول  .3سنجش طبیعی بودن توزیع فراوانی متغیرهای یادداری و یادگیری آزمون شاپیرو -ویلک
گروه
کنترل
یادداری
آزمایش
کنترل
یادگیری
آزمایش

تعداد

آماره آزمون

درجه آزادی

معنیداری

پیشآزمون

30

0/17

30

0/09

پسآزمون

30

0/11

30

0/20

پیشآزمون

30

0/19

30

0/09

پسآزمون

30

0/21

30

0/06

پیشآزمون

30

0/17

30

0/20

پسآزمون

30

0/20

30

0/07

پیشآزمون

30

0/11

30

0/20

پسآزمون

30

0/12

30

0/20

جدول  3نشان میدهد توزیع متغیرهای یادداری و

نتایج آزمون لوین برای سنجش همگنی واریانس کل

یادگیری در گروههای مختلف کنترل و آزمایش طبیعی

آزمون یادداری و یادگیری در دو گروه کنترل و آزمایش در

است (.)p>0/05

پیشآزمون نشان میدهد که معنیداری به دست آمده برای

ب -آزمون همگنی واریانسها

هر دو متغیر باالتر از  0/05است ( 0/47برای میزان

بادله ،تأثیر نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی بر یادگیری و یادداری47 ...
یادگیری و  0/24برای میزان یادداری) .بنابراین ،واریانس

فرضیه اول :نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله،

گروهها تفاوت معنیدار قابل مالحظهای با هم ندارند و

سیل ،آلودگی هوا) بر یادگیری مقابله با حوادث طبیعی

مفروضه همگنی واریانس برقرار است.

فراگیران دختر پیشدبستانی عضو جمعیت هالل احمر در
شهر تهران تأثیر معنیداری دارد.

آزمون تحلیل کوواریانس

جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) بر یادگیری فراگیران دختر
مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

پیشآزمون یادگیری

31/90

1

31/90

گروه

35/01

1

35/01

خطا

48/35

22

2/19

منبع تغییرات

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معنیداری

مجذور اتا (اندازه اثر)

14/51

0/001

0/39

15/93

0/001

0/42

فراگیران دختر پیشدبستانی عضو جمعیت هالل احمر در

با توجه به دادههای جدول  4خروجی اصلی تحلیل
کوواریانس ،مقدار  Fتأثیر متغیر مستقل ( )15/93معنیدار

شهر تهران تأثیر دارد.

است ( .)p=0/001>0/05یعنی پس از خارج کردن تأثیر

با توجه به دادههای جدول  5خروجی اصلی تحلیل

پیشآزمون ،اختالف معنیداری بین میانگین یادگیری

کوواریانس ،مقدار  Fتأثیر متغیر مستقل ( )8/21معنیدار

مقابله با حوادث طبیعی در پسآزمون وجود دارد .بنابراین

است ( .)p=0/009>0/05یعنی پس از خارج کردن تأثیر

نتیجه میگیریم که آموزش با نرمافزار آموزشی حوادث

پیشآزمون ،اختالف معنیداری بین میانگین یادداری

طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) بر میزان یادگیری مقابله

مطالب مقابله با حوادث طبیعی در پسآزمون وجود دارد.

با حوادث طبیعی در دختران تأثیر مثبت میگذارد و اندازه

بنابراین ،نتیجه میگیریم که آموزش با نرمافزار آموزشی

تأثیر این متغیر بر یادگیری مقابله با حوادث طبیعی 42

حوادث طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) بر میزان یادداری

درصد است.

مقابله با حوادث طبیعی در بین دختران تأثیر مثبتی دارد
و اندازه تأثیر این متغیر بر یادداری مقابله با حوادث طبیعی

فرضیه دوم :نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله،

 27درصد است.

سیل ،آلودگی هوا) بر یادداری مقابله با حوادث طبیعی

جدول  .5نتایج آزمون کوواریانس تأثیر نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) بر یادداری فراگیران دختر
درجه

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معنیداری

مجذور اتا (اندازه اثر)

9/61

16/85

0/001

0/43

8/21

0/009

0/27

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

پیشآزمون یادداری

9/61

1

گروه

4/68

1

4/68

خطا

12/54

22

0/57

آزادی

فرضیه سوم :نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله،
سیل ،آلودگی هوا) بر یادگیری مقابله با حوادث طبیعی

فراگیران پسر پیشدبستانی عضو جمعیت هالل احمر در
شهر تهران تأثیر معنیداری دارد.
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جدول  .6نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) بر یادگیری فراگیران پسر
مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

پیشآزمون یادگیری

9/82

1

9/82

گروه

94/74

1

94/74

خطا

122/24

32

3/82

منبع تغییرات

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معنیداری

مجذور اتا (اندازه اثر)

2/57

0/11

0/07

24/80

0/001

0/43

تأثیر این متغیر بر یادگیری مقابله با حوادث طبیعی 43

با توجه به دادههای جدول  6خروجی اصلی تحلیل
کوواریانس ،مقدار  Fتأثیر متغیر مستقل ( )24/80معنیدار

درصد است.

است ( .)p=0/001>0/05یعنی پس از خارج کردن تأثیر

فرضیه چهارم :نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی

پیشآزمون ،اختالف معنیداری بین میانگین یادگیری

(زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) بر یادداری مقابله با حوادث

مقابله با حوادث طبیعی در پسآزمون پسران وجود دارد.

طبیعی فراگیران پسر پیشدبستانی عضو جمعیت هالل

بنابراین ،نتیجه میگیریم که آموزش با نرمافزار آموزشی

احمر در شهر تهران تأثیر معنیداری دارد.

حوادث طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) بر میزان یادگیری
مقابله با حوادث طبیعی در پسران تأثیر مثبتی دارد و اندازه
جدول  .7نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تأثیر نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) بر یادداری فراگیران پسر
مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

پیشآزمون یادداری

19/67

1

19/67

گروه

30/48

1

30/48

خطا

19/05

32

0/59

منبع تغییرات

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معنیداری

مجذور اتا (اندازه اثر)

33/03

0/001

0/50

51/19

0/001

0/61

با توجه به دادههای جدول  7خروجی اصلی تحلیل
کوواریانس ،مقدار  Fتأثیر متغیر مستقل ( )51/19معنیدار
است ( ،)p=0/001>0/05یعنی پس از خارج کردن تأثیر
پیشآزمون ،اختالف معنیداری بین میانگین یادداری
مطالب مقابله با حوادث طبیعی در پسآزمون وجود دارد.
بنابراین ،نتیجه میگیریم که آموزش با نرمافزار آموزشی
حوادث طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) تأثیر مثبتی بر
میزان یادداری مقابله با حوادث طبیعی در بین پسران دارد
و اندازه تأثیر این متغیر بر یادداری مقابله با حوادث طبیعی
 61درصد است.

بحث و نتیجهگیری
از آنجایی که یادگیری با نرمافزار آموزشی طراحی شده با
در نظر گرفتن همه مالکها و استانداردها جهت تلفیق
عناصر چندرسانهای چون گرافیک جذاب ،رعایت اصول
تولید فیلم آموزشی ،انیمیشن آموزشی ،تولید صدا و
برقراری تعامل موجب شد تا فراگیران خردسال بیشتر به
مطالب توجه کنند و درگیری ذهنی بیشتری ایجاد شود.
زیرا قاعده یادگیری بصری ،میتواند تا  75درصد یادگیری
فراگیران را پوشش دهد ( .)Ahdiyan, 2000به همین
منظور تلفیق محتوای حوادث طبیعی در فضای مولتی مدیا
با عناصر مذکور تصویر ذهنی جذاب را ایجاد مینماید و
باعث ماندگاری محتوا میشود .محقق در پژوهش حاضر با

بادله ،تأثیر نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی بر یادگیری و یادداری49 ...
نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی ،از طریق آزمون پیشرفت

این است که هرکودک با توجه به تواناییهای خود پیشرفت

تحصیلی و بررسی میانگین نمرات دانشآموزان سعی نموده

و کمک میکند تا مستقل ،منظم ،با انگیزه و خالق تربیت

است تا اهداف مورد نظر را عملی نماید.

شود) ،تمرین و تکرار رفتار در محیط طبیعی عامل موفقیت

نتایـج تـحقیـق نـشان داد کـه میانـگین یـادگیری

در یادداری مفاهیم کاربردی خواهد بود .البته این سطح از

دانشآموزانی که به صورت متداول در مدارس آموزش

تمرین و تکرار از دختران جامعه آماری کمتر از پسران

دریافت نمودهاند و رسانه کتاب بوده است 2/64 ،بوده است.

انتظار میرود؛ اما نرمافزارهای آموزشی با قابلیتهای

پس از آموزش دختران گروه آزمایش با تکیه بر بکارگیری

طبقهبندی و نمایش جذاب موقعیتهای بحرانی در بالیای

نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی این میانگین به 4/85

طبیعی و ایجاد رابطه فعال دانشآموز با نرمافزار از طریق

رسید و افزایش قابل مالحظهای یافت .بنابراین ،نرمافزار

کلیک ،انتخاب و آزادی در آموزش ،موقعیتهای تمرین و

آموزشی حوادث طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) بر

تکرار بیشتری را نسبت به کتابهای درسی ایجاد میکنند.

یـادگـیری مقابـلـه بـا حـوادث طبیعـی فـراگیران دختر

با اینحال تفاوت در ویژگیهای جنسیتی دختران نسبت به

پیشدبستانی عضو جمعیت هالل احمر در شهر تهران تأثیر

پـسران و کـمبود امکـانات الزم جهت استفـاده مـداوم از

داشته است .این نتیجه نشان میدهد که استفاده از

نـرمافزارهای آموزشی در بین دخـتران شدت تأثیر ایـن

کانالهای ارتباط تصویری و فعال در آموزش کودکان دختر

نرمافزارها را در طول زمان (یک ماه) از  42درصد یادگیری

پیشدبستانی در حیطه اقدامات به هنگام بالیای طبیعی،

در طی یک هفته و  27/2درصد یادداری بعد از یک ماه

مؤثرتر از اکتفای صرف به آموزش متداول کتاب درسی

کاسته است .از طرف دیگر بر اساس الگوی یادگیری حوادث

است .این امر موجب کاربردیتر کردن مفاهیم آموخته شده

و بالیای طبیعی در بین کودکان کم سن و سال آموزش از

در بین دختران در سنین پایینتر گردیده و سطح یادگیری

طریق قصهگویی و داستان بهترین روش است .قصه

دختران را افزایش میدهد .آموزش مهارتهای متفاوت و

بهخصوص زمانی استفاده آموزشی دارد که مربی با گروه

کاربردی کردن مواد درسی یکی از اولین گامها برای تربیت

کوچکی با استفاده از آهنگ خوشایند و صدای جذاب از

نسلی است که قبل از حفاظت از آنچه جامعه در اختیارش

طریق نرمافزار آموزشی با کودکان کار میکند و بعد از تمام

میگذارد ،باید حفاظت از خود را بیاموزد .یافتههای این

شدن قصه ،آن را به بحث میگذارد ،تا سواالتی از آنان به

پژوهش با نتایج پارهای از پژوهشهای قبلی از

عمل آید .این داستانها میتواند به صورت افسانه از زبان

جملهBaezzat & Fllah, 2015; Arefi et al., :

حیوانات ،انسانها یا داستانهای واقعی باشد .نرمافزارهای

2009; Yavri et al., 2006; Mehrmohhamadi
 & Sheykh Zadeh, 2003همسو بود .این پژوهشگران

آموزشی قابلیت تجمیع داستانسرایی ،قصهگویی ،نمایش
خالق ،شعر ،ترانه و انیمیشن را دارند.

نیز به نقش نرمافزار آموزشی در یادگیری و پیشرفت

تفاوت در ویژگیهای جنسیتی دختران و پسران در

تحصیلی تأکید کردهاند .به اعتقاد این پژوهشگران آموزش

یادداری بیشتر به چشم میخورد .چرا که برخالف کاهش

از طریق نرمافزار آموزشی در یادگیری و یادداری تأثیر دارد.

سطح یادداری دختران نسبت به یادگیریشان ،میزان

بسیار واضح است که بیشتر فراگیران قبل از ورود به

یادداری پسران نسبت به سطح یادگیری افزایش یافته بود.

دبستان عالقه شدیدی به فراگیری در محیط فناورانه را

علت این امر شاید بیشتر بودن امکان تمرین و تکرار

دارند .از این رو با استفاده از محیط دیجیتالی با الگوگیری

موقعیتها از طریق نرمافزارهای آموزشی موجود در

از الگوی مونته سوری( 1که هدف اصلی این الگو بر مبنای
. Montessori Method
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ابزارهای قابل حمل رسانهای در بین پسران مانند تبلت

هالل احمر و مسئولین آموزش و پرورش پیشنهاد نمود.1 :

باشد .عالوه بر آن پسران به مفاهیم کاربردیتر عالقه

در نرمافزارهای آموزشی هالل احمر بر تفکیک جنسیتی در

بیشتری از خود نشان میدهند و عالقه آنها به بازیهای

کنار آموزش مهارتهای عمومی تأکید شود .2 .به

آموزشی در جامعه آماری بیش از دخـتران است .بـدیـن

غنچههای هالل دختر سخت افزارهای الزم مانند تبلت،

تـرتیب استفاده مـداوم از آمـوزش نرمافزارها در بین پسران

رایانههای شخصی در هنگام آموزش در مراکز ارائه شود تا

باعث تمرین و تکرار مفاهیم در قالب بازی ،تصویر و فیلم

امکان تکرار و تمرین فراهم گردد .3 .از طریق سیستم

شده و این امر سطح یادداری آنها را بعد از یک ماه افزایش

پاداش به دختران انگیزه الزم جهت تمرین و تکرار آموزش

میدهد.

از طریق نرمافزارها داده شود .4 .به مربیان آموزشهای الزم

در نهایت یادگیری و افزایش ماندگاری زمانی افزایش

در زمینه آموزش پسران از طریق نرمافزارهای آموزشی

چشمگیری خواهد داشت که محتوا طراحی شده در

هالل احمر داده شود . 5 .سعی شود آموزشهای نرمافزاری

نرمافزارهای آموزشی با بافت واقعی و مناسب برای یادگیری

هالل احمر به صورت مداوم و پس از هر دوره یک یا دو

حوادث و وقایع بالیایی طبیعی فراهم آورند .کالسهای

ماهه مرور شود.

متداول سنتی دارای اثربخشی چندانی نیستند .زیرا برای

نتایج حاصل از انجام این پژوهش برای عموم افراد مفید

کودک در محدوده عملیات کاربردی و پیاده سازی ذهنی و

است .زیرا یادگیری و افزایش سطح علمی در مورد حوادث

کاربردی با روشهای سنتی بسیار سخت است و قطعا اثر

طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) ،پیر و جوان نمیشناسد

بخشی به اندازه فناوری را نخواهد داشت .اما روشهای

و افراد در هر سنی که باشند نیازمند به یادگیری و

مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات بسیار انعطافپذیرند

یادسپاری در این زمینه هستند .همچنین نتایج پژوهش

و محتوای چندرسانهای و دیگر منابع غنی را فراهم میآورند

مذکور برای همه والدین مفید است که به رشد اطالعات

که میتواند موقعیت رجعی را برای کودک رقم بزند.

حوادث طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) بسیار نگران

مهمترین هدف این موقیعت این است که هم به فراگیران و

هستند و همچنین میخواهند فرزندانی خالق در هر

هم به مربیان اجازه میدهد تا به صورت عملیاتی به مسائلی

زمینهای تربیت نمایند و همواره میکوشند تا آنچه را که در

که به طور طبیعی ممکن است در محیط هر کسی رخ دهد

ذهن فرزندانشان شکل میگیرد بر اساس قواعد درست و

واکنشی اصولی دهند.

اصولی باشد و همچنین فراگیرانی که از همان ابتدا در

از آنجایی که در این پژوهش نقش نرمافزار آموزشی

مقایسه با سایر همساالن خود ،عالقهمندی خود را نسبت به

حوادث طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) بر یادگیری و

حوادث طبیعی (زلزله ،سیل ،آلودگی هوا) مخصوصاً در

یادداری مقابله با حوادث طبیعی کودکان پیشدبستانی

زمینه علـم فـیزیـک ،علـم زمین و  ...کـشف نـمودهانـد و

عضو جمعیت هالل احمر تهران مورد بررسی قرار گرفت،

اندیشهای مبتکرانه و خالق در ذهن خود دارند .یعنی هر

یکی از محدودیتهای عمده اجرای این نرمافزار در مرکز

آنچه را که در اطرافشان و محیطی که زندگی میکنند،

آموزشی بوده است .یعنی وجود برخی از قوانین نادرست

میخواهند مورد آزمایش قرار دهند و بدین طریق نیروی

اداری موجود در سیستم متمرکز کشور ،وجود مشکالت

تفکر خود را با انجام آزمایشات پدیدههای طبیعی به صورت

تکنیکی از حیث فنی ،وسایل مورد استفاده در پژوهش مثال

عینی مورد بررسی قرار دهند و میتوان از نتایج پژوهش

در پارهای از موارد سیستمهای رایانهای و یا پروژکتور خارج

آنهـا بـهرهمنـد شـد .این نتایج میتواند بـرای مربیان

از سرویس میشد و به نوعی دچار ایراد فنی میگردید .بر

پیشدبستانی سودمند باشد که به آموزش بالیایی طبیعی

مبنای نتایج این پژوهش میتوان به مسئولین غنچههای

مشغـول هستنـد و در نهـایت و از همـه مهمتر خود سازمان

51 ... تأثیر نرمافزار آموزشی حوادث طبیعی بر یادگیری و یادداری،بادله
 به خاطر همکاری،جوانان جمعیت هالل احمر شهر تهران

هالل احمر که میتواند از نتایج پژوهش مذکور بیشترین

.همه جانبه در انجام این پژوهش تشکر میشود

.بهره را ببرند
تشکر و قدردانی
 همکاری اداره،بدین وسیله از تمامی دست اندرکاران
آموزش پیش دبستانی غنچههای هالل احمر و سازمان
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Abstract

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effects of natural disaster software (earthquake,
flood and air pollution) on learning and retention of the natural disasters knowledge of Preschool children of Red
Crescent Society in Tehran.
Method: A quasi-experimental design (pre-test, post-test, and control group) was used to achieve the goal and test
the hypotheses of this research. The statistical population of this research, was the Red Crescent's pre-school
students in Tehran in 2016, including 2500 students. Out of this number, by the use of multi-process cluster
sampling, 8 classes were selected with 60 students instructed by educational software (30 girls and 30 boys), and
60 students were instructed by traditional method (30 girls and 30 boys). The experimental group was trained for
8 sessions and 45 minutes in each session, by children's familiarity training software, with coping strategies against
natural disasters (earthquake, flood, and air pollution). But the control group did not receive any interventions.
The data collection tool was researcher-made standardized test. Its reliability was measured by Chronbach’s Alpha
Coefficient as 0.71. The data were analyzed by the use of SPSS version 20 software and ANCOVA test (covariance analysis) with significance level (p>0.05).
Results: The results showed that the average value of the scores in the experimental group was significantly
higher than the control group (p˂0.001). Therefore, on the basis of this survey, it can be concluded that the plan
of natural disaster training software has led to increase in the learning of preschoolers who were members of the
Red Crescent Society against natural disasters (earthquake, flood and air pollution). Also, this training method has
led to retention of learning (after 15 days) in this group of learners. It can be concluded from this survey that
standardized training software can be used as a useful educational tool in learning and retention of natural disasters.

Keywords: Training software, Learning, Retention, Red Crescent Society, Natural disasters.

