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  چکیده

طبیعـی کودکـان    در اکثر سوانح اعم از طبیعی و یا غیـر         
پذیرترین گروهها هستند و به علت وابستگی آنان    جزء آسیب 

   بـه بزرگـساالن، عمومـاً دچـار آسـیبهاي جـسمانی و روانــی       
نـاگون  اگر چه دیگر اقشار جامعه هم در حوادث گو   . شوندمی

شوند، اما باید توجـه داشـت کـه آسـیبهاي           دچار آسیب می  
اي را  کودکان ممکن است در آینده براي آنها مشکالت عمده        

بنابراین آنان بایـد بـه عنـوان گـروه ویـژه مـورد              . ایجاد کند 
بررسی قرار گیرند و سعی شـود تمهیـداتی فـراهم شـود تـا             

ر ایـن   د.مشکالتشان در برخورد با سوانح بـه حـداقل برسـد          
راستا، آموزش کودکان در خصوص آشنایی با پدیده زلزلـه و           

تواند این گونـه آسـیبها را تـا حـد           مفاهیم مربوط به آن می    
از این رو، در این مقاله بـه مـروري در           . بسیاري کاهش دهد  

  در ایـران و جهـان و نقـشی کـه آنـان       1سـازها رابطه با شبیه  
رویج فرهنگ ایمنی توانند در آموزش زلزله به کودکان و تمی

شـود و پیـشنهادي در       کنند، پرداخته می   ءها ایفا در خانواده 
سازهایی که بتوانند در آموزش و ایجـاد حـس          رابطه با شبیه  

  .  گرددزلزله در کودکان مفید باشد، ارائه می
 آمـوزش   ؛سـازها  شـبیه  ؛ زلزلـه  ؛ فرهنگ ایمنی  :هاکلیدواژه
  کودکان  

  
   مقدمه -1

پــذیرترین  کودکـان یکـی از آسـیب   بـا توجـه بـه اینکـه    
  آمـوزش آنـان در مـورد آشـنایی     باشند، گروههاي جامعه می 

ــه آن مــی  ــوط ب ــه و مفــاهیم مرب ــده زلزل ــا پدی ــه ب ــد ب       توان
بـر اسـاس   . پذیري آنان کمـک بـسزایی نمایـد   کاهش آسیب 

هایی که پس از سوانح پیـشین از جملـه زلزلـه بـم              مصاحبه
 است اغلب کودکانی که از زلزلـه    انجام شده، نشان داده شده    

 انـد را کودکـان سـنین مدرسـه تـشکیل           جان سالم بدر برده   

دهند، زیرا این افراد به دلیل آموزشهایی کـه در مدرسـه            می
فرا گرفته بودند، به محض وقوع زلزله به مناطق امـن محـل             

  ]. 1[ برده و جان خود را نجات دادند سکونت خود پناه
اختمان از جملـه مهمتـرین عوامـل    سازي س بعد از مقاوم  

ل منزل و دوم رفتـار      یدهنده خطر، یکی چیدمان وسا    کاهش
توانـد از  متناسب و منطقی است که در هنگام وقوع زلزله می  

این رفتار البته مبتنی بر     . شدت بروز ضایعات جلوگیري کند    
تجارب و عـادت و همچنـین آگـاهی اسـت کـه بـه صـورت               

 ذخیره شده است و هنگـام بـروز   خودآگاه یا ناخودآگاه در ما   
زند، زیرا شـباهتی بـین ایـن        یک اتفاق ناگهانی از ما سر می      

ایم، وضعیت ناگهانی با وضعیتهایی که قبالً در آن قرار گرفته         
بازیهاي این شباهت را مدیون اسباب    . گیرددر ذهن شکل می   

دوران کودکی، آزمایشگاههاي تجربی که در مدارس هستند،      
وزشی و در نهایت تجـاربی کـه در بزرگـسالی    آموسایل کمک 

، هستیم کـه ماننـد   در محیط کار و زندگی خود کسب کرده       
  . اندسازها ما را با شرایط مشابه آشنا کردهشبیه

رفتار متناسب و منطقی مبتنی بـر سـه اصـل فرهنگـی،          
بـه عبـارت دیگـر واکنـشهاي        . شخصیتی و تجربی قرار دارد    

ــل شــرایط بحر ــسانها در مقاب ــونگی  ان ــه چگ ــستگی ب ــی ب    ان
. گیري این سـه اصـل و یـا حـداقل یکـی از آنهـا دارد                شکل

فرهنگ خانوادگی و اجتماعی ممکن است مـا را محتـاط در            
گیري، ترسو، شتابزده و یا مـاجراجو و خطرپـذیر بـار       تصمیم

ــات    ــوادث و اتفاق ــل ح ــه در مقاب ــه در نتیج ــد ک آورده باش
هنـگ بـروز خواهـد      غیرمترقبه رفتاري متناسب با همـان فر      

همچنین این امر در مـورد شخـصیت هـر فـرد کـه               . گردید
تواند ناشی از شرایط آموزشی خصوصیات و ویژگیهاي آن می   

و فرهنگی و یا در تقابل و تضاد با آنها شکل گرفته باشد، نیز        
رغم تعلیمات اجتمـاعی    که فرد علی   طوريه  کند، ب میصدق  
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سـازند بـر   او را مـی  و خانوادگی که فرهنگ عمومی پیرامون       
اساس تصمیمات شخصی و آگاهانه به منظور تغییر روحیـات   
خود و ایجاد تحول در ساختار شخصیت خویش اهتمام کرده 

کـار در   به عنوان مثـال، از پـدري محتـاط و محافظـه           . باشد
اي منزوي شخصیتی مبـارز و فعـال        اي آرام و خانواده   جامعه

انسانها در کنار تربیـت  و باالخره رفتاري است که    . ظهور کند 
ــوالت ارادي در    ــرات و تح ــا تغیی ــی و ی ــاعی و فرهنگ اجتم
ویژگیهاي شخصیتی خویش، با اتکـاي بـه تجـارب عینـی و             

. کننـد ملموس از زندگی خود بدست آورده و به آن عمل می        
کار یا ترسـو ممکـن اسـت در     یعنی حتی یک انسان محافظه    

ه بدست آورده، مثالً    اثر تجاربی که از رویارویی با وقایع مشاب       
سـوري   چهارشـنبه   شنیدن صداي مهیب انفجارهاي شـب      از

کـه   دچار دستپاچگی یا رفتار غیر متعـادل نـشود، درحـالی          
برعکس حتی یک شخص متشخص یا ماجراجو که با چنـین      
صداهایی در شهر و جامعه خود آشنا نبوده و مواجـه نـشده              

رار بوده است، چنانچـه ناگهـان در محیطـی ایـن چنینـی قـ          
  .گیرد، دچار حیرت، آشفتگی و حتی نگرانی خواهد شد

در ایــن مقالــه، دربــاره زیربنــاي آموزشــهاي فرهنگــی و 
اجتماعی یا تعلیمات و اقـداماتی کـه در سـاختار شخـصیت             

     ســاز اســت وارد نــشده، انــسان و ایجــاد تحــول در آن چــاره
زیـرا یکــی محتـاج مطالعــات تفـصیلی در حــوزه آمــوزش و    

مدت براي ایجاد   اي دراز ي است و متضمن برنامه    سازفرهنگ
تحول فرهنگی اجتماعی خواهد بود و دومی بحثی اسـت در           

ــونگی شــکل  ــشناسی شخــصیت و چگ ــري و حیطــه روان     گی
دهی بـه آن و احیانـاً ورود بـه مباحـث روانکاوانـه کـه                شکل

اي مدت ما که عبـارت اسـت از برنامـه      بهرحال با هدف کوتاه   
مدت براي ایجاد آمادگی رفتار و واکنـشهاي        هترویجی و کوتا  

 .مناسب در هنگام وقوع زلزله، سازگار نخواهد بود
توان خاطر نـشان کـرد کـه در علـم           به طور خالصه، می   

روانشناسی مبحثـی تحـت عنـوان روانـشناسی شخـصیت و            
بازیهاي کودکان وجود دارد که بـه  رابطه آن با بازیها و اسباب 

پـردازد تـا   بازیها میتخاب نوع اسباببررسی و هدایت براي ان 
کننـد، بـراي    تجاربی که کودکان از ایـن طریـق کـسب مـی           

بـدیهی اسـت کـه      . زندگی آینده آنان مفید و کارسـاز باشـد        
غفلت از این تأثیرات در بسیاري از موارد بـه دلیـل انتخـاب             

بازیهـا و بازیهـاي نامناسـب، موجـب بـروز آثـار        غلط اسـباب  
بـر  . گـردد ی در دوران بزرگسالی مـی     مخرب روانی و اجتماع   

کننـده  تـرین عامـل تعیـین   این اساس، در این مقاله به ساده    
رفتار انسان در مقابل زلزله یعنی واکنش مبتنـی بـر تجربـه             

شود که در عین سادگی قطعاً کارسـاز نیـز      قبلی پرداخته می  
  . خواهد بود

  
 خیزي ایران لرزه-2

هیمالیـا   -ه خیز آلپ  کشور ما، ایران بر روي کمربند زلزل      
زلزلـه یکـی از سـوانح طبیعـی     رو  قرار گرفته است و از ایـن    

کشور ما است که در پی آن همواره شاهد بروز تلفات انسانی        
یکـی از دالیـل     . ایمبوده ناپذیريو خسارات اقتصادي جبران   

هاي  اصلی تلفات و خسارات و پیامدهاي گسترده ناگوار زلزله     
ادگی براي رویارویی با ایـن پدیـده        گذشته در ایران، عدم آم    

توان گفت که آماده نبودن فیزیکی مستحدثات،       می. باشدمی
اعم از ساختمانها و تأسیسات در برابـر نیروهـا و سـایر آثـار               
زلزله، عدم آگاهی و آمادگی جامعـه چـه از لحـاظ روحـی و           
ذهنی و چه از لحاظ فیزیکی براي رویـارویی بـا زلزلـه و در                

ــا ــدم آم ــدیریت حــوادث  دگی کامــل ســامانهنهایــت ع ي م
بخشی جامعه باعث     توان  رسانی و   غیرمترقبه و نیروهاي امداد   

هــا در کــشور مــا پیامــدهاي بــسیار  شــده اســت کــه زلزلــه
در صورت وقوع زلزله در . ناخوشایندي به همراه داشته باشند 

 میلیـون نفـر بـه عنـوان      12پایتخت ایران با جمعیت حدود      
توانـد  ي و فرهنگی کشور، این امر مـی       مرکز سیاسی، اقتصاد  

  ].2[اي بزرگ گردد  منجر به فاجعه
ــن راســتا، آمــاده   ــازي مــردم چــه از لحــاظ    در ای        س

 روانی و چه از نظر جسمانی براي رویارویی با زلزله و          -روحی
نمودن مستحدثات اعـم از سـاختمانها و تأسیـسات در       آماده

  . خوردار استبرابر آثار زلزله از اهمیت باالیی بر
 ءیکی از مهمترین اقـدامات بـراي ایجـاد، حفـظ و ارتقـا        

منـی در   آمادگی، آموزش همگانی و بوجود آوردن فرهنگ ای       
این امـر نزدیـک بـه دو دهـه     . باشدتمامی سطوح جامعه می   

است که در ایران از طریق آموزش قشرهاي مختلـف ماننـد             
مربوطه آموزان، از جمله درج مطالب      آموزش سوانح به دانش   

هـاي  در کتب درسی مدارس و آگاه نمودن کودکان در مهـد          
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در ایـن مقالـه و مبحـث      . و ادامـه دارد   کودك آغاز گردیـده     
پـذیر جامعـه   بعدي به اهمیت آموزش یکی از اقـشار آسـیب         

  .  شودیعنی کودکان پرداخته می
  

   اهمیت آموزش کودکان-3
امل و  سازان جامعه هستند و باید به طور ک  کودکان آینده 

با دقت مورد مطالعه قرار گیرند و نیازهاي آنها به طور همـه             
باید توجه داشت کـه      .جانبه و از ابعاد گوناگون بررسی شوند      

توان توقع داشـت کـه   باشد و نمینیازهاي کودکان خاص می   
با در نظر گرفتن نیازهاي روانی، فیزیکی یـا حتـی آموزشـی             

هـم در نظـر گرفتـه    بزرگساالن در سوانح، نیازهاي کودکـان      
بنـابراین نیازهـاي جـسمانی، روانـی و آموزشـی      . شده باشـد  

کودکان باید به طور مشخص هم قبل از وقوع حوادث و هـم        
هـاي  بعد از آن مورد بررسی و مطالعـه قـرار گیـرد و برنامـه            

آمادگی در برابر زلزله با در نظر گـرفتن ایـن نیازهـا تهیـه و          
  .   تدوین شود

آنچـه را کـه     .  فرآیند عمیقی اسـت    یادگیري در کودکان  
آموزند به صورت پایدار تا مدتها در    آنها در سنین کودکی می    

هـاي آموزشـی بـا      بنابراین باید برنامه  . ماندذهنشان باقی می  
توجه به نیازها، تواناییها، و ویژگیهاي ذهنی و عـاطفی آنـان            
تهیه و سعی شود تا کودکان بـه طـور فعـال و پویـا در ایـن           

به این ترتیب آنچه را که آنهـا  . مشارکت داشته باشند فرآیند  
اند به سرعت و به راحتی به در جریان یادگیري فعال آموخته   

تر خانواده، دوستان و بستگان خود و در نهایت در ابعاد وسیع  
در این راسـتا، اسـتفاده از     . ]3،  1[کنند  به جامعه منتقل می   

 تا مفهوم بهتري    تواند به کودکان کمک نماید    سازها می شبیه
. از زلزله دریافت نموده و آن را به خانواده خود انتقال دهنـد           

در ادامه، مختصراً به تجربیات برخی کشورهاي جهان در این   
  .شودزمینه پرداخته می

  
   پیشینه ادبیات موضوع-4

سازها به صورتهاي مختلف براي آموزش      استفاده از شبیه  
ــان ر  ــی در جه ــه عمل ــارت و کــسب تجرب ــج اســتمه از . ای

کـوپتر تـا میزهـاي لـرزان     آموزشهاي خلبانان هواپیما و هلی  
گونـه تعلیمـات   ایجادکننده شرایط شبیه زلزله، همه جا ایـن    

براي کسب تجارب شبیه به واقعیت، کارساز و مـؤثر بـوده و             
 . نتایج ارزشمند آن به اثبات رسیده است

ت بازیهـا دانـس  سازها را باید همان اسـباب     نخستین شبیه 
که از بدو کودکی در تمام فرهنگها و جوامع رایـج و مرسـوم        
است و تنوع و تکثر آنها در بین ملل مختلف تأثیرات اساسی           

گیري شخصیت آحـاد آن جامعـه   و عمیقی بر چگونگی شکل 
دهد گذارد و فرهنگ عمومی مردم را تحت تأثیر قرار می         می

. دشـو و حتی در گرایشها و خصوصیات جنسی مؤثر واقع می      
بازیهایی شبیه اسلحه و آالت قتاله مثالً کودکانی که با اسباب    

گیرند، از نظر روانی آمادگی بیشتري بـراي        و خشن انس می   
بـه کـار بـردن سـالح در هنگـام منازعـات دارنـد و از خــود        

دهند، مانند وقایعی که مکرر از مدارس   پرخاشگري نشان می  
بـه بـازي بـا    طور گـرایش دختـران    همین. ایمآمریکا شنیده 

عروسک که در واقع نوعی شبه انسان یا شبیه شمایل انسانی   
ـ            عهـده  ه است، در واقع تکوین رغبت و آمادگی آنهـا بـراي ب

برخی گرایـشها نیـز ماننـد       . گرفتن نقش مادري آینده است    
بازي پسر بچه با عروسک و یا دختر بچه بـا تانـک و تـوپ و         

البتـه  . خـوانیم یمسلسل وجود دارد که ما آنها را انحرافی مـ       
هاي سیاسـت فرهنگـی در جـوامعی کـه مبـادرت بـه             برنامه

انـد، تأکیـد و تمرکـز روي        تدوین چنین سیاسـتهایی کـرده     
بازیها براي جهت دادن به گرایـشهاي کودکـان یعنـی          اسباب

جوانان و بزرگساالن آینده در جهت اهداف فرهنگی و احیانـاً   
  . باشدسیاسی و تبلیغاتی می

، یعنـی در دوران نوجـوانی نیـز بـا انـواع             پس از کودکی  
 آموزشـی، کمـک درسـی و    هاي کمـک  سازها در برنامه  شبیه

داریم که به ما آمـادگی بـراي        آزمایشگاهی مدارس سر و کار    
هـاي  دهنـد و تمـرین روي نمونـه        مـی  شغل و زندگی آینده   

ایـن  . کوچک یا ساده شبیه وسـایل واقعـی مبنـاي آنهاسـت        
ها در صورت استفاده صحیح، در آینـده   سازیآزمایشها و شبیه  

ــان و همــین ــا   شــغلی جوان ــدارس و ی طــور در محــدوده م
  . هنرستانها بسیار مفید خواهد بود

بازیهـاي کودکانـه و وسـایل       تکوین و تحول اسـباب     سیر
کمک درسـی و آزمایـشگاهها در جهـان معاصـر بـه صـورت        
گسترده و سریعی بـه دنیـاي مجـازي بازیهـاي کـامپیوتري             

سازي با هاي فرهنگترین عرصه شد که یکی از عظیم کشیده



 یاسمین استوار ایزدخواه و محمدحسن احمدي

90 اییز و زمستانچهارم، پ و سوم، شماره چهاردهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  58  
  

کاربردهاي متنوع سیاسی، تبلیغاتی و تجاري جهان اسـت و          
براي مثال، در دهه . تبدیل به ابزار تسلط فرهنگی شده است     

هشتاد، نمایشگاهی در پاریس برگزار شده بود تا به بزرگساالن 
رگساالن و والدین بفهماند که کودکان در دنیاي تناسبهاي بز      

در این نمایشگاه، نسبت ابعاد و . کنندچه فضایی را تجربه می
هاي وسـایل عـادي و مبلمـان زنـدگی معمـولی بـراي          اندازه

بزرگساالن به همان نسبتی بود که کودکان با لوازم منـزل و            
  خیابان داشتند و تجربه عجیبی را بـراي بزرگـساالن فـراهم           

ان مثال، ارتفاع یـک     به عنو . کرد که فراموش کرده بودند    می
اجاق گاز بیش از دو متر و ارتفاع یک یخچال بیش از چهـار              

توان مجسم و تصور نمود که یک متر بود و در این صورت می
کودك هنگام وقوع زلزله در مقابل یخچالی که دو برابر قد و            
ارتفاع دارد، چه وضعیتی پیدا خواهد کرد و سقوط اشـیاء از            

  .   خواهند آوردروي آن چه بالیی بر سرش
سـازها بـراي   در کشورهاي مختلف جهـان از ایـن شـبیه        

تسهیل در آموزش بـه کودکـان بـه ویـژه آمـوزش در مـورد         
به طور مثال، در کـشورهایی ماننـد        . شودسوانح استفاده می  
رغـم وسـعت فـراوان و جمعیـت کثیـر آن      نپال و هند، علـی  

و دار و نهادینـه هـستند       مؤسسات مردمی اجتمـاعی، ریـشه     
اند، از جمله میزهاي لرزان بسیار   تمهیدات متنوعی اندیشیده  

هاي سنتی در برابـر  پذیر خانهساده با وضعیت لرزان و آسیب    
زلزله تدارك دیده شده و در مدارس و محـالت بـه معـرض               

گذارند تا بـه صـورت عینـی مـردم          دید و تماشاي عموم می    
 کسانی  طبعاً. ]4[تواند رخ دهد    شاهد شرایطی باشند که می    

که بیشترین انگیزه و اشتیاق را براي مشارکت در این فرآیند  
بازیهـا و   گـرایش آنـان بـه اسـباب       . دارند نوجوانـان هـستند    

کند که این وسایل  بازیهاي کامپیوتري این مدعا را اثبات می      
سازها هستند کـه بـا   هاي پایه براي شبیهدر واقع اولین مدل 

جذابیتهاي کـسب تجـارب     سازي با ساختارهاي واقعی     مشابه
از زندگی واقعی بزرگساالن را براي کودکان و نوجوانان ایجاد        

کنند و به همین دلیل در ساخت شخصیت و گرایـشهاي           می
  .  زندگی و اشتغال آتی آنان بسیار مؤثر هستند

در شــهر  MIM2 در شــیلی، مــوزه 2010پــس از زلزلــه 
نهـا تجربـه   سانتیاگو براي کودکان افتتاح شده است که بـه آ        

آوري در قالب بازي و تـصاویر متحـرك         نزدیکی از علم و فن    

نفـر بـه صـورت      هزار400در سال گذشته، حدود    . کندارائه می 
هاي موزه در این موزه، برخالف   . مجانی از این موزه دیدن کردند     

زده و ایـن پدیـده را     توانند به همه چیز دست    دیگر، کودکان می  
 اتـاق  14ی براي آمـوزش زلزلـه در       بازیهاي مختلف . حس نمایند 

این موزه براي کودکان به طور ساده و جذاب تدارك دیده شـده    
این موزه که نتیجه یک پـروژه   . باشداست، که بسیار آموزنده می    

ابتکاري است، موفق گردیده تا مخـاطبین خـاص خـود را پیـدا         
. کننـده را داشـته باشـد      کند و در کل کـشور بیـشترین بازدیـد         

ر ایـن مـوزه کالسـهاي آموزشـی بـراي معلمـین و       همچنـین د 
ایجاد سؤال و جـواب بـراي       . شودکالسهاي شبانه نیز برگزار می    

کودکان نیز یکی دیگر از کارهایی است که در این مـوزه انجـام               
دارد کـه   مـی  یکی از دست اندرکاران این مـوزه اظهـار        . شودمی

توضیح تئوري موضوع زلزلـه سـخت اسـت و بایـد ایـن پدیـده          
. طور عینی حس گـردد     بخشی از زندگی روزمره قرار گیرد تا به       

سابقه و ابـراز عالقمنـدي کودکـان    ایشان همچنین به حضور بی   
  ].6-5) [1(تصویر ، در خصوص این موزه اشاره نمودند

  

  
  .]MIM] 5 کودکان در حال بازي در موزه :)1(تصویر 

  
سـازي نیـز توسـط برنامـه        طور یک بـازي شـبیه      همین

               بـــا عنـــوان 3"المللـــی کـــاهش خطـــراتژي بـــیناســـتر"
"Stop Disasters"   گسترش یافته که نوعی بـازي اینترنتـی 

     مــورد خطــرات ســوانح طبیعــی بــراي آمــوزش کودکــان در
سـازي  و با هدف آموزش کودکان در راسـتاي ایمـن    باشد  می

هـا  بچـه . ها و شهرها در برابر زلزله طراحی شده است        دهکده
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آموزند که مکان و نوع مواد استفاده شده در          این بازي می   در
تواند در هنگام رخداد زلزله مناسب باشند       ها چگونه می  خانه

هاي رسانی، برنامههاي هشدار و اطالع و اینکه چگونه سیستم   
توانند منجر به نجـات     تخلیه و در کل آموزشهاي مناسب می      

   .]7 [)2(تصویر ، جان مردم گردند
  

  
  .]7[سازي براي کودکان  بازي شبیه):2 (یرتصو

  
المللـی   که توسـط پژوهـشگاه بـین     "خانه لرزان "در ایران از    

 شناسی و مهندسـی زلزلـه طراحـی شـده اسـت بـراي              زلزله
 نمونه ایـن خانـه  . شودسازي کودکان مهدها استفاده می  آشنا

 خانـه لـرزان یـک   . شـود نشان داده مـی ) 3(لرزان در تصویر    
      ک اسـت کـه از چـوب سـاخته شـده و در ابعـاد         اتاقک کوچ 

باشـد و داراي دو پنجـره و یـک در ورودي            متر مـی   4 در   3
 فنرهاي بزرگی زیر این اتاق کار گذاشته شده است        . باشدمی

 ).3(دارد، تصویر خوردن آن را به حرکت وا میکه هنگام تکان
 توانند لرزش را حـس    کودکان با قرار گرفتن در این خانه می       

 ].2[نموده و درك بهتري از مفهوم زلزله دریابند 
  

      
  .]2[ خانه لرزان :)3(تصویر 

 "ایمنی در برابر زلزله براي کودکان     "برنامه دیگري با عنوان     
در منطقه لوس آنجلس آمریکا انجام شده کـه اسـتفاده از یـک              

خانه "ساز  این شبیه . دهدساز متحرك پیچیده را نشان می     شبیه
این برنامـه   ). 4(تصویر  ،  شود نامیده می  " خرس یوگی  ايمدرسه

با هدف برانگیختن آمادگی عموم خصوصاً کودکان براي زلزلـه و     
این فعالیت همچنـین    . سازي آن طراحی و اجرا شده است      شبیه

کننـدگان را  شامل یک نوار ویدئویی انیمیشن است کـه شـرکت     
 ابتـدایی   آمـوزان کند و براي دانش   در طول تمرین راهنمایی می    

تهیه شده تا در برنامه ایمنی زلزله شرکت کنند و پـس از یـک               
سـتفاده از ایـن   سازي یک زلزله واقعی را بـا ا هفته، بتوانند شبیه  

  ].1) [4(تصویر ابزار انجام دهند، 
  

  
  .]1[ خانه مدرسه اي خرس یوگی :)4(تصویر 

  
 "اتاق زلزلـه  "همچنین در موزه تاریخ طبیعی لندن، یک        

تواننـد حـس یـک زلزلـه      است و عموم مردم مـی نصب شده 
. )5(تصویر ، واقعی را با ورود به اتاق احساس و تجربه نمایند        

با شنیدن صداي   . شوداین اتاق در تصاویر زیر نشان داده می       
اي بـسیار   هـا، صـحنه   خوردن قفسه ها و تکان  شکستن پنجره 

این حس توسط مؤلـف     . کندطبیعی در نظر بیننده جلوه می     
  ].8، 1[ این مقاله در لندن تجربه شده است، اول

، )داستان زلزله و سونامی ("یوشی و درولین"با نام  نیز کتابی
نسخه فارسی آن توسط نویسنده  که زبان به چاپ رسیده پنج در

 یک زبان از کتاب این). 6( است، تصویر اول این مقاله ترجمه شده

 به یب و غریب عجخواب با موجودي در که شودگفته می کودك
کند و او  میشود که تداعی زلزله را برایشمیدرولین روبرو نام 

پرسد آیا درولین زلزله را بوجود پس از بیداري از پدرش می
        ].9[آموزد آورده است و پدر به او مطالبی در خصوص زلزله می
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 ].8[ در موزه تاریخ طبیعی لندن "اتاق لرزان" ):5(تصویر 

  

  
  ].9[ کتاب یوشی و درولین ):6(صویر ت

  
اصل این کتاب به زبان ژاپنی است که تـاکنون بـه زبانهـاي               
فارسی، انگلیسی، اسپانیولی، روسی ترجمه شده و چند زبان         

  . دیگر آن نیز از جمله ترکی در دست تهیه است
به چاپ   1970 کتاب دیگري که ابتدا در فرانسه در سال       

شخـصیت  . باشد می (Barbapapa) "خانواده بارباپاپا "رسید،  
      پـذیري این کتـاب موجـودي اسـت کـه از قابلیـت انعطـاف             

او قـادر اسـت بـه کـودك ایـن           . اي برخوردار است  العادهفوق
پذیر باشـد، در زلزلـه      اي که انعطاف  ذهنیت را بدهد که خانه    

    ایـن سـري کتابهـاي    . گـردد لـرزد و بـا آن سـازگار مـی         نمی
ی و انیمیشن مورد توجه بـسیاري از مـردم          دار، با نقاش  خنده

) 7(تصویر یز قرار گرفته است،    در کشورهاي آلمان و ایتالیا ن     
]10.[  

سازهاي مختلف در ایران و تجارب ررسی شبیهـدر کل، ب
  استفاده از  تـهاي جهانی در این رابطه حاکی از اهمیو نمونه

  
  

  
  .]10[پا سري کتابهاي بارباپا هایی از نمونه:)7(تصویر 

  
ان ـدر آموزش مفاهیم مربوط به زلزله براي کودک    سازهاشبیه
باشد که تاکنون در بسیاري از نقاط دنیـا مـورد اسـتفاده            می

قرار گرفته و با استقبال خوبی نیز از سوي مخاطبین مواجـه        
رود که این امر بتواند تا حد زیـادي         انتظار می . گردیده است 

ه و یادگیري آن و حتی انتقال به درك کودکان از مفهوم زلزل
  .  هاي آنان کمک شایانی نمایدآن به خانواده
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   راهکارها و  پیشنهادات-5
بدیهی است تـأثیر و اهمیـت بازیهـاي کـودکی و نقـش              

ساز در کسب تجـارب    بازیهاي نوجوانان به عنوان شبیه    اسباب
نشدنی براي دوران بزرگسالی، ما را به ابعاد متعدد و          فراموش

ــردن  گــذار اســتفاده از شــبیهتأثیر ــراي نهادینــه ک ســازها ب
  : این ابعاد عبارتند از. سازدآموزشهاي ایمنی متوجه می

سـاز بـراي جلـب توجـه و مـشارکت           جذابیت شـبیه   - 1
  مخاطب کودك و نوجوان؛

سـاز در دوران کـودکی و نوجـوانی         استفاده از شـبیه    - 2
 براي تأثیر بیشتر؛

ز بـراي   سـا جنبه تفریحی و آموزشـی توآمـان شـبیه         - 3
 گذاري بهتر؛تأثیر

سهولت دسترسی براي کودکان و نوجوانان در ضمن          - 4
 تحصیل؛

 کنندگان؛ هزینه بودن براي جامعه و استفادهکم - 5
قابلیــت اســتفاده گروهــی بــراي واقعــی جلــوه دادن  -6

 بیشتر شرایط؛ 
 امکان حضور مربی و توضیح دهنده در کنار نوجوانان؛ -7
خلی براي استفاده   قابلیت انعطاف و ایجاد تغییرات دا      - 8

 .آموزشی
-ساز پیشنهادي باید به استفاده    با توجه به این مسأله، شبیه     

 کند که یک سازه مقاوم مانند یک اتاق لـرزان           ءکننده از آن القا   
توانـد در  که داراي ساختار صحیح و محاسـبه شـده باشـد، مـی         

.  ارزان باشـد  نیـز مقابل شدیدترین تکانها پابرجا بماند و تهیه آن     
نین بتواند در دسترس همه مدارس قرار گیرد و در صورت          همچ

  . امکان هزینه اضافی را به سیستم تحمیل ننماید
لذا در این مقاله، استفاده از اتوبوسـهاي کهنـه و مـستعمل              
شرکت واحد اتوبوسرانی متعلق به شـهرداري کـه از رده خـارج             

از شـود تـا پـس    اند، براي انجام بازي زلزله پیشنهاد مـی    گردیده
. انجام تغییراتی جزئی در آنها براي اجـراي طـرح آمـاده گردنـد           

تواند شبیه داخل یک اتاق چیده شـود و         داخل این اتوبوسها می   
فنرهـا  کمـک  بر اساس بررسی اولیه، اتوبوسهاي مذکور با حذف        

اي به یـک اتـاق در     وضعیت بسیار لرزان و تقریباً وضعیت مشابه      
 تطبیق تزئینات داخلی، شـرایط      کنند که با  هنگام زلزله پیدا می   

وسـایلی کـه در ایـن       . شـود سازي می نسبی براي کودکان شبیه   

شـود، بایـد از نـوع پالسـتیکی باشـد کـه در         اتوبوسها تعبیه می  
همچنـین  . هنگام سقوط اشیاء به کودکـان آسـیبی وارد نـشود          

کودکان بتوانند تا حدي سقوط اشیاء را حـس کننـد و تخریـب      
تـوان لباسـهاي محـافظتی      البتـه مـی   . ودبه چشم آنها دیده شـ     

  . طراحی شود تا در این موقعیت از آن استفاده گردد
اي از پـیش تنظـیم شـده        توانند طبق برنامه  کودکان می 

تحت نظر مربی آموزش دیده خود، شرایط شبه واقعی زلزلـه    
 را در درون یک سازه مقاوم و ایمـن ماننـد اتوبـوس تجربـه               

مناسب براي هنگام بروز خطر، از      کنند و ضمن تمرین رفتار      
. العملهاي خطرآفرین پرهیز نماینداشتباهات متداول و عکس 

هـا یـا پارکهـاي    محل استقرار این اتوبوسها در حیاط مدرسه    
اطراف آنها نه تنها به کودکان، بلکه به والدین آنها نیز امکان            

  . این تجربه را خواهد داد
اند که ساختار   شته دا همچنین مؤلفین به این نکته توجه     

علمی و دقیق یک مکان به صورت اتاقک لرزان به صورتی که 
شناسـی و مهندسـی زلزلـه     در آزمایشگاههاي تخصصی زلزله   

گیرد؛ متضمن هزینه زیاد بوده مورد آزمایش و تجربه قرار می
که  طوريه و طبعاً با اتوبوسهاي پیشنهادي متفاوت هستند، ب

. سازدگیري می انها را قابل اندازه   ها و تک  شدت و تأثیرات لرزه   
گونه که گفته شد، هدف مؤلفین در این مقاله طرح همان البته

پیشنهادي بوده است که قابل ترویج در سطح عموم جامعـه           
 در. و ارزان باشـد   عین حال قابلیت اجرایی داشـته      باشد و در  

حال مسلم است که کودکان و نوجوانان بـه تفاوتهـاي       همین
ساز تخصصی با یک سازه مقاوم در بین یک شبیهدقیق علمی 

برابر تکانهاي شدید توجهی نخواهند داشت، بلکه مهم تـأثیر       
ذهنی است که به طور کلی از این تجربه کسب خواهند کرد و 

توان درون یک اتاقک لرزان قرار گرفـت؛  آن این است که می  
ن مشروط بر آاین امر  البته .بدون آن که آسیبی را تحمل کرد

ها مقاوم باشد و ایمنی فرد را تا حـد        اتاق براي لرزه  است که   
  .بسیار باالیی تضمین کند

  
  گیري نتیجه-6

هاي گذشته در ایـران حـاکی از آن اسـت کـه           آمار زلزله 
آموزشهایی که در مدرسه به کودکان در خصوص وقوع زلزله          
و پناه بردن به منـاطق امـن داده شـده، باعـث گردیـده تـا                  



 یاسمین استوار ایزدخواه و محمدحسن احمدي
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ـ   بسیاري از  در . در ببرنـد ه  آنان بتوانند از زلزله جـان سـالم ب
گونه که ذکـر شـد، اسـتفاده از        راستاي این آموزشها و همان    

سازها به صورتهاي مختلف در جهت آموزش مهارتهـا و         شبیه
در این مقاله، سـعی   . کسب تجربه عملی در جهان رایج است      

ند سازهایی که بتوانشده است تا پیشنهادي در رابطه با شبیه    
در آموزش و ایجاد حس زلزله در کودکان مفید باشـد، ارائـه       

اي که کودکان در    در نتیجه و با عنایت به جایگاه ویژه       . گردد
خانواده دارند، در ترویج فرهنگ ایمنی در درون خانواده نیـز   

نمایند و از آنجا که آموزش در بهترین        نقش اساسی ایفاء می   
طـور مـستقیم و قـرار    شکل خود باید از طریق مشاهده، بـه      

گرفتن در شرایط واقعی انجـام پـذیرد، لـذا طراحـی وسـیله       
طور نسبی  ه  اي که بتواند شرایط واقعی زلزله را ب       جذاب ویژه 

بنـابراین، اسـتفاده از   . سازي کند، حـائز اهمیـت اسـت       شبیه
اتوبوسهاي کهنه و مستعمل شرکت واحد اتوبوسرانی متعلـق     

اند، بـراي انجـام بـازي       یدهبه شهرداري که از رده خارج گرد      
شود تا پس از انجـام تغییراتـی جزئـی در           زلزله پیشنهاد می  

با این امید که درك این      . آنها براي اجراي طرح آماده گردند     
حس بتوانـد در یـادگیري کودکـان در مـورد ایـن پدیـده و            

هـا و در نهایـت تـرویج        تسهیل انتقال مفاهیم آن به خانواده     
  .  نمایدءنقش بسزایی ایفافرهنگ ایمنی در کشور 
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