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  روشهاي آموزشی موجود دبستانی در مورد زلزله و مروري بر

  شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایرانالمللی زلزله

  المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

دهد که عدم آگاهی و آمادگی براي رویارویی با این پدیده عموماً باعث ایجاد تلفات و خسارات شدیدي 
آمادگی در بین اقشار مختلف جامعه ضروري است و باید از همان دوران اولیه یادگیري یعنی کودکی آغاز شود، 

آموزند به سرعت به دیگر افراد خانواده تر است و عالوه بر این کودکان آنچه را در این سنین می
. دبستانی آغاز شده استاز مقطع پیش "زلزله و ایمنی در برابر آن

در این مقاله، از روشهاي آموزشی . مواد آموزشی جهت آموزش این موضوعات تهیه و تولید شده و در اختیار مهدهاي کودك قرار گرفته است
با توجه به اینکه اساس تمامی روشهاي مذکور بر اساس . گویی، شعر و موسیقی استفاده شده است

- باشد، تمامی این روشها مورد توجه کودکان قرار گرفته و کودکان پیام اصلی آموزش این موضوع  شامل مفهوم زلزله به معناي تکان
ر این د .اندها و دوستان خود منتقل نمودهو به خانواده ناهگیري هنگام وقوع زلزله را به درستی فراگرفته

در پایان از طریق آمار . آوري شده استیابی استفاده گردیده و اطالعات الزم با استفاده از پرسشنامه کوتاه و مصاحبه جمع
دهد که استفاده ترکیبی از روشهاي آموزشی مذکور به آمده، نشان می

در . نمایدطور کارآمد و مناسبی عمل نموده و قادر است انگیزه کودکان براي یادگیري و مشارکت در این فرآیند را تا حد مطلوب تأمین و حفظ 
هایی از ترس و نگرانی در کودکان نشانه "زلزله و ایمنی"
همچنین . باشدبینی کرده است، به خوبی محسوس میاین امر خصوصاً در مواردي که مهد از قبل جلسه توجیهی را براي والدین پیش

توانند به سؤاالت احتمالی کودکان خود پاسخ دهند و عالوه بر مشارکت در امر تدریس و یادگیري، به تسهیل 

 پذیرترین گروهها طبیعی کودکان جزء آسیبدهد که در اکثر سوانح اعم از طبیعی و یا غیر

  . (Beynaghi and Fathi Vagaargaah, 2001)شوند هستند و به علت وابستگی آنان به بزرگساالن، عموماً دچار آسیبهاي جسمانی و روانی می
نیازهاي .  گون بررسی شوندبنابراین این گروه باید به طور کامل و با دقت مورد مطالعه قرار گیرند و نیازهاي آنها به طور همه جانبه و از ابعاد گونا

توان تنها با در نظر گرفتن نیازهاي روانی، فیزیکی و آموزشی بزرگساالن در سوانح، به تأمین نیازهاي  آنان  امیدوار 
د از آن مورد بررسی و مطالعه قرار بنابراین نیازهاي جسمانی، روانی و آموزشی کودکان باید به طور مشخص هم قبل از وقوع حادثه و هم بع

  .  هاي آمادگی در برابر زلزله و روشهاي آموزشی مناسب با در نظر گرفتن این نیازها تهیه و تدوین گردد
در  .اشداي برخوردار بشود این موضوع از جایگاه ویژهاهمیت یادگیري از یک طرف و انتزاعی بودن موضوع زلزله از طرف دیگر باعث می

دهد و گاهی اوقات ممکن است افراد در طول زندگی خود این پدیده 
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دبستانی در مورد زلزله و مروري بربررسی آگاهی کودکان پیش

  
  یاسمین استوار ایزدخواه

المللی زلزلهپژوهشگاه بین، و بحران استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیري
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  دبستانی ، زلزله و ایمنی، آگاهی، روشهاي آموزشیکودکان پیش
 

دهد که عدم آگاهی و آمادگی براي رویارویی با این پدیده عموماً باعث ایجاد تلفات و خسارات شدیدي هاي ایران نشان می
آمادگی در بین اقشار مختلف جامعه ضروري است و باید از همان دوران اولیه یادگیري یعنی کودکی آغاز شود، بنابراین آموزش و ایجاد 

تر است و عالوه بر این کودکان آنچه را در این سنین میچرا که یادگیري در این سنین پایدارتر و عمیق
زلزله و ایمنی در برابر آن"دهه است که در کشور ما آموزش کودکان در مورد بیش از یک 

مواد آموزشی جهت آموزش این موضوعات تهیه و تولید شده و در اختیار مهدهاي کودك قرار گرفته است
گویی، شعر و موسیقی استفاده شده استعروسکی، قصهمختلف مانند نمایش، دستکشهاي 

باشد، تمامی این روشها مورد توجه کودکان قرار گرفته و کودکان پیام اصلی آموزش این موضوع  شامل مفهوم زلزله به معناي تکان
ناهگیري هنگام وقوع زلزله را به درستی فراگرفتهخوردن زمین و همینطور نحوه صحیح پ

یابی استفاده گردیده و اطالعات الزم با استفاده از پرسشنامه کوتاه و مصاحبه جمعتحقیق، از روش زمینه
آمده، نشان میهاي به عملبررسی.  سی و تحلیل قرار گرفته استتوصیفی اطالعات مورد برر

طور کارآمد و مناسبی عمل نموده و قادر است انگیزه کودکان براي یادگیري و مشارکت در این فرآیند را تا حد مطلوب تأمین و حفظ 
"رسد در هنگام آموزش و یادگیري موضوع لدین کودکان، به نظر می

این امر خصوصاً در مواردي که مهد از قبل جلسه توجیهی را براي والدین پیش
توانند به سؤاالت احتمالی کودکان خود پاسخ دهند و عالوه بر مشارکت در امر تدریس و یادگیري، به تسهیل ا این موضوع می

  . این فرآیند نیز کمک نمایند

دهد که در اکثر سوانح اعم از طبیعی و یا غیرهاي گوناگون نشان میتحقیقات و بررسی
هستند و به علت وابستگی آنان به بزرگساالن، عموماً دچار آسیبهاي جسمانی و روانی می

بنابراین این گروه باید به طور کامل و با دقت مورد مطالعه قرار گیرند و نیازهاي آنها به طور همه جانبه و از ابعاد گونا
توان تنها با در نظر گرفتن نیازهاي روانی، فیزیکی و آموزشی بزرگساالن در سوانح، به تأمین نیازهاي  آنان  امیدوار باشد و نمی

بنابراین نیازهاي جسمانی، روانی و آموزشی کودکان باید به طور مشخص هم قبل از وقوع حادثه و هم بع
هاي آمادگی در برابر زلزله و روشهاي آموزشی مناسب با در نظر گرفتن این نیازها تهیه و تدوین گردد

اهمیت یادگیري از یک طرف و انتزاعی بودن موضوع زلزله از طرف دیگر باعث می
دهد و گاهی اوقات ممکن است افراد در طول زندگی خود این پدیده باشد و در فاصله زمانی طوالنی رخ میواقع مفهوم زلزله یک مفهوم عینی نمی
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بررسی آگاهی کودکان پیش

استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیري

کودکان پیش: ها کلید واژه

  چکیده 
هاي ایران نشان میتجارب زلزله

بنابراین آموزش و ایجاد . گرددمی
چرا که یادگیري در این سنین پایدارتر و عمیق

بیش از یک . دهندانتقال می
مواد آموزشی جهت آموزش این موضوعات تهیه و تولید شده و در اختیار مهدهاي کودك قرار گرفته است

مختلف مانند نمایش، دستکشهاي 
باشد، تمامی این روشها مورد توجه کودکان قرار گرفته و کودکان پیام اصلی آموزش این موضوع  شامل مفهوم زلزله به معناي تکانمی "بازي"

خوردن زمین و همینطور نحوه صحیح پ
تحقیق، از روش زمینه

توصیفی اطالعات مورد برر
طور کارآمد و مناسبی عمل نموده و قادر است انگیزه کودکان براي یادگیري و مشارکت در این فرآیند را تا حد مطلوب تأمین و حفظ 

لدین کودکان، به نظر میگفتگو با مربیان و وا
این امر خصوصاً در مواردي که مهد از قبل جلسه توجیهی را براي والدین پیش. مشاهده نشد

ا این موضوع میوالدین با آشنایی ب
این فرآیند نیز کمک نمایند

  
  مقدمه

تحقیقات و بررسی 
هستند و به علت وابستگی آنان به بزرگساالن، عموماً دچار آسیبهاي جسمانی و روانی می

بنابراین این گروه باید به طور کامل و با دقت مورد مطالعه قرار گیرند و نیازهاي آنها به طور همه جانبه و از ابعاد گونا
باشد و نمیکودکان خاص می

بنابراین نیازهاي جسمانی، روانی و آموزشی کودکان باید به طور مشخص هم قبل از وقوع حادثه و هم بع. بود
هاي آمادگی در برابر زلزله و روشهاي آموزشی مناسب با در نظر گرفتن این نیازها تهیه و تدوین گرددگیرد و برنامه

اهمیت یادگیري از یک طرف و انتزاعی بودن موضوع زلزله از طرف دیگر باعث می
واقع مفهوم زلزله یک مفهوم عینی نمی
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SEE 7 

حد امکان مملوس را تجربه نکنند؛ بنابراین آشنایی با این پدیده باید براي افراد درگروههاي سنی مختلف به ویژه کودکان به صورت قابل فهم و تا 
حرکتی، عاطفی و دانشی به هدف  -آموزش داده شود تا عالوه بر ایجاد یادگیري مؤثر ترس و نگرانی در آنها نگردد و کودکان در سه حیطه روانی 

 –د، در حیطه روانیبه عنوان مثال، در حیطه شناختی با مفهوم زلزله به عنوان یک رخداد طبیعی آشنا گردن
توان با یک سري العمل مناسب را نشان دهند و در آخر در حیطه عاطفی نیز باور داشته باشند که می
و آنچه را آنان در همچنین شایان ذکر است که امر یادگیري در کودکان فرآیند عمیقی است 

هاي آموزشی با توجه به نیازها، تواناییها، و بنابراین بهتر است برنامه
به این ترتیب کودکان . باشندویژگیهاي ذهنی و عاطفی آنان تهیه گردد و سعی شود کودکان به طور فعال و پویا در این فرآیند مشارکت داشته 

اند به سرعت، به راحتی و با اشتیاق به اعضاي خانواده، سایر همکالسیهاي خود و در نهایت در 

گردد و در قسمتهاي بعد، دبستانی به طور خالصه اشاره می
دانش و آگاهی کودکان در خصوص مفاهیم زلزله و عملکرد هنگام وقوع آن بر اساس آموزشهاي داده شده از طریق روشهاي آموزشی ذکر شده در 

    . گرددظر تعدادي از مربیان و والدین در مورد روشهاي آموزشی موجود بیان می

  دبستانی در ایران
زلزله "منعقد گردید، موضوع  1380اي که بین پژوهشگاه و دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در سال 

دبستانی و مهدها در نظر گرفته شده و به روشهاي گوناگون آموزشی بر اساس تجربیات و عالیق 
سال منعقد و  5مشترك براي مدت  این  تفاهم نامه. شود

هاي آموزشی براي مدیران و مربیان مهدها، انجام نامه، فعالیت مشترکی در زمینه برگزاري دوره
(IIEES Website .  
هاي اخیر، روش بازي توجه مربیان، روانشناسان و در دهه

هر چند که همه محققان علوم تربیتی بر این عقیده هستند که 
توان گفت واژه بازي به معنی وسیع کلمه شامل انواع ورزشها، سرگرمیها و تفریحات 
    ه هدف خارجی بوده، فاقد سازمان و اختیاري و دلپذیر است

  باشدمی محور و تقویت کننده نیازهاي فردي، تواناییها و عالیق او
توان از پذیري این روش، میشود و با توجه به انعطافبازي استفاده می

  :گردندفعالیتهاي متنوع آموزشی استفاده کرد که در زیر برخی از این روشها با توجه به حجم مقاله، مختصراً معرفی می

در مرحله اول، . پرسددهد و سؤاالتی از کودکان  میرا آموزش می
مثالً ما . کندگردد و مربی در تمامی مراحل کودکان را هدایت می

کند و ذهن کودکان را به سوي کره می هاي ما کجا قرار دارد و بر اساس پاسخ کودکان سؤالهاي جدید را مطرح 
مربی معموالً در این روش نحوه چیدمان صندلی کودکان را 

در این روش عموماًٌ نحوه چیدمان . کند همه آنها را در بحث شرکت دهد

  
 پاسخ و پرسش با کودکان

                                                                                                                                                                      

را تجربه نکنند؛ بنابراین آشنایی با این پدیده باید براي افراد درگروههاي سنی مختلف به ویژه کودکان به صورت قابل فهم و تا 
آموزش داده شود تا عالوه بر ایجاد یادگیري مؤثر ترس و نگرانی در آنها نگردد و کودکان در سه حیطه روانی 

به عنوان مثال، در حیطه شناختی با مفهوم زلزله به عنوان یک رخداد طبیعی آشنا گردن. نهایی از پیش تعیین شده دست یابند
العمل مناسب را نشان دهند و در آخر در حیطه عاطفی نیز باور داشته باشند که میحرکتی بتوانند در هنگام وقوع زلزله عکس

همچنین شایان ذکر است که امر یادگیري در کودکان فرآیند عمیقی است  .اقدامات ایمنی خطرات ناشی از زلزله را کاهش داد
بنابراین بهتر است برنامه. ماندآموزند، تا مدتها به صورت پایدار در ذهنشان باقی می

ویژگیهاي ذهنی و عاطفی آنان تهیه گردد و سعی شود کودکان به طور فعال و پویا در این فرآیند مشارکت داشته 
اند به سرعت، به راحتی و با اشتیاق به اعضاي خانواده، سایر همکالسیهاي خود و در نهایت در توانند آنچه را که در جریان یادگیري فعال آموخته

  .(Beynaghi and Fathi Vagaargaah, 2001)کنند تر به جامعه منتقل 
دبستانی به طور خالصه اشاره میبه معرفی روشهاي آموزشی مفاهیم زلزله به کودکان پیش در این مقاله، ابتدا

دانش و آگاهی کودکان در خصوص مفاهیم زلزله و عملکرد هنگام وقوع آن بر اساس آموزشهاي داده شده از طریق روشهاي آموزشی ذکر شده در 
ظر تعدادي از مربیان و والدین در مورد روشهاي آموزشی موجود بیان میاین مقاله، ارزیابی گردیده و ن

دبستانی در ایراندر مقطع پیش "زلزله و ایمنی"تاریخچه آموزش موضوع 
اي که بین پژوهشگاه و دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در سال نامه

دبستانی و مهدها در نظر گرفته شده و به روشهاي گوناگون آموزشی بر اساس تجربیات و عالیق به صورت واحد کار در مراکز پیش
شوداله که در مقطع پیش از دبستان قرار دارند، آموزش داده میس 6و  

نامه، فعالیت مشترکی در زمینه برگزاري دورهپیرو این تفاهم. مجدداً تمدید گردید
(IIEES Website 2012و آموزش این موضوع در مهدهاي کودك آغاز شد  "نی

در دهه. دبستانی بر اساس بازي استنکته مهم این است که اکثر آموزشهاي مقطع پیش
هر چند که همه محققان علوم تربیتی بر این عقیده هستند که . است پژوهشگران را به خود جلب کرده است و تعاریف گوناگونی از بازي ارائه شده

توان گفت واژه بازي به معنی وسیع کلمه شامل انواع ورزشها، سرگرمیها و تفریحات اما به طورکل می. تعریف قطعی و دقیقی براي بازي وجود ندارد
ه هدف خارجی بوده، فاقد سازمان و اختیاري و دلپذیر استشود که عاري از هرگوناست و به معنی دقیق کلمه شامل فعالیتهایی می

(Talebzadeh Nobarian.   محور و تقویت کننده نیازهاي فردي، تواناییها و عالیق او - به عبارت دیگر، روش بازي اساساً کودك
بازي استفاده می در برابر آن نیز از روش "زلزله و ایمنی"براي آموزش موضوع 

فعالیتهاي متنوع آموزشی استفاده کرد که در زیر برخی از این روشها با توجه به حجم مقاله، مختصراً معرفی می

  بحث و گفتگوي آزاد
را آموزش میدر این روش، معلم بر اساس توان و ساختار ذهنی کودکان خود موضوع 

گردد و مربی در تمامی مراحل کودکان را هدایت میتر میسؤاالت ساده است و در مرحله بعد بر اساس پاسخهاي آنها سؤاالت پیچیده
هاي ما کجا قرار دارد و بر اساس پاسخ کودکان سؤالهاي جدید را مطرح خانه. کنیمانسانها کجا زندگی می

مربی معموالً در این روش نحوه چیدمان صندلی کودکان را .  کندزمین، سپس ساختمان درونی زمین و در نهایت فرایند ایجاد زلزله هدایت می
کند همه آنها را در بحث شرکت دهدکان تسلط داشته باشد و سعی میکند که بر همه کود

  ).1 شکل( ،وار استکالس به صورت دایره

پاسخ و پرسش با کودکان: 1شکل   
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را تجربه نکنند؛ بنابراین آشنایی با این پدیده باید براي افراد درگروههاي سنی مختلف به ویژه کودکان به صورت قابل فهم و تا 
آموزش داده شود تا عالوه بر ایجاد یادگیري مؤثر ترس و نگرانی در آنها نگردد و کودکان در سه حیطه روانی 

نهایی از پیش تعیین شده دست یابند
حرکتی بتوانند در هنگام وقوع زلزله عکس

اقدامات ایمنی خطرات ناشی از زلزله را کاهش داد
آموزند، تا مدتها به صورت پایدار در ذهنشان باقی میسنین کودکی می

ویژگیهاي ذهنی و عاطفی آنان تهیه گردد و سعی شود کودکان به طور فعال و پویا در این فرآیند مشارکت داشته 
توانند آنچه را که در جریان یادگیري فعال آموختهمی

تر به جامعه منتقل ابعاد وسیع
در این مقاله، ابتدا

دانش و آگاهی کودکان در خصوص مفاهیم زلزله و عملکرد هنگام وقوع آن بر اساس آموزشهاي داده شده از طریق روشهاي آموزشی ذکر شده در 
این مقاله، ارزیابی گردیده و ن

  

تاریخچه آموزش موضوع 
نامهپس از تفاهم

به صورت واحد کار در مراکز پیش  "و ایمنی
 5مربیان، به کودکان 

مجدداً تمدید گردید 85در سال 
نیزلزله و ایم"تمرین 

نکته مهم این است که اکثر آموزشهاي مقطع پیش
پژوهشگران را به خود جلب کرده است و تعاریف گوناگونی از بازي ارائه شده

تعریف قطعی و دقیقی براي بازي وجود ندارد
است و به معنی دقیق کلمه شامل فعالیتهایی می

Talebzadeh Nobarian, 2006)

(Kaul, 1995).  براي آموزش موضوع
فعالیتهاي متنوع آموزشی استفاده کرد که در زیر برخی از این روشها با توجه به حجم مقاله، مختصراً معرفی می

  

بحث و گفتگوي آزاد
در این روش، معلم بر اساس توان و ساختار ذهنی کودکان خود موضوع 

سؤاالت ساده است و در مرحله بعد بر اساس پاسخهاي آنها سؤاالت پیچیده
انسانها کجا زندگی می

زمین، سپس ساختمان درونی زمین و در نهایت فرایند ایجاد زلزله هدایت می
کند که بر همه کودطوري تنظیم می

کالس به صورت دایره
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اساس این روش نیز مانند دیگر روشهاي . مؤثر باشد تواند براي کودکان
در این روش مربی به تنهایی یا به همراه یک یا دو مربی دیگر موضوع مورد نظر را به صورت نمایش از قبل به صورت 

اي براي اجراي نمایش دارند از میان و یا مربی دو یا چند کودك را که عالقه
در این روش مربی باید سعی کند گزینش کودکان به صورتی باشد که 

دهنده را داشته باشد و با تواند نقش کلیدي و آموزشمربی در این روش می
پذیري کودکان و مشارکت فعال آنان حس لذت و این در حالی است که به دلیل نقش

در واقع شعر همراه روح و جان و ذهن انسانهاست و عموماً از مراحل اولیه 
کودك به موسیقی و آهنگ است و در عین حال به او  در واقع، شعر و موسیقی پاسخ به نیاز فطري

(Izadkhah and Hosseini,  .   شعر از جمله مواردي است که
اي کودکان در مهد پخش نموده و همراه با کودکان را بر "

شود، آن را به طور عملی به کودکان نشان کنند و گاهی اوقات زمانی که در متن شعر به نحوه پناهگیري اشاره  می
کودکان شعرخوانی را بسیار . کنندو تمرین می دهند و کودکان نیز در هنگام خواندن مجدد شعر به صورت دسته جمعی پناهگیري را تکرار

  
 شعر براي آموزش کودکان

اي قصه. خواهد آموزش دهدمیاي که مربی با توجه به موضوع تازه
کند یا با توجه به شرایط کالس، آمادگی کودکان، ساختار ذهنی آنها و خالقیت و ابتکار خود داستانی را از پیش 

  با ایجاد انگیزه براي کودکان تعریف گنجاند و سپس داستان را به صورت کوتاه  و همراه 
کند، از کودکان بپرسد و آنها را تشـویق کنـد   اي که تعریف می

گـویی بـه   انتهاي داسـتان بایـد زمـانی بـراي پاسـخ     در . دهد
اي را تحت عنوان سـفر بـه درون   تواند قصهبه عنوان مثال، براي موضوع زلزله می

رابراي آنان توضیح دهد یا در مـورد ایمنـی در برابـر    زمین براي کودکان تعریف کند و ضمن آشنایی کودکان با ساختمان درونی زمین پدیده زلزله 
  . زلزله با خلق شخصیتهاي تخیلی محبوب کودکان، نحوه عملکرد صحیح هنگام وقوع زلزله و پناهگیري صحیح را آموزش دهد

شود، بلکه باعث درك بیشتر یادگیري مینه تنها باعث برانگیختن اشتیاق کودکان در 
رسد تمام معلمین از این روش خشنود باشند و از آن استفاده کنند، زیرا این امر نیاز به نوشتن متن و تمرین 
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تواند براي کودکانیکی از روشهاي آموزشی است که می فعالیتهاي آموزشی و اجراي تئاتر
در این روش مربی به تنهایی یا به همراه یک یا دو مربی دیگر موضوع مورد نظر را به صورت نمایش از قبل به صورت . آموزشی کودکان بر اساس بازي است

و یا مربی دو یا چند کودك را که عالقهکنند کنند و با تمرین و تکرار آن را براي کودکان اجرا می
در این روش مربی باید سعی کند گزینش کودکان به صورتی باشد که . کنندکنند و بعد از تمرین نمایش را براي دیگر کودکان اجرا  می

مربی در این روش می. را از دست ندهند بقیه کودکان حس مشارکت و فعال بودن در امر یادگیري
این در حالی است که به دلیل نقش. هاي خود نمایش را به سمت هدف اصلی آموزش هدایت کند

  . (Talebzadeh Nobarian, 2006)گردد یایجاد انگیزه براي یادگیري بیشتر ایجاد م

در واقع شعر همراه روح و جان و ذهن انسانهاست و عموماً از مراحل اولیه . هیچکس در تأثیر شعر و موسیقی در زندگی انسانها تردید ندارد
در واقع، شعر و موسیقی پاسخ به نیاز فطري. گیردیادگیري کودکان مورد توجه قرار می

 (d Hosseini, 2010کند مفاهیم علمی را فراگیرد و دنیاي ذهنی او گسترش پیدا کند

"زلزله و ایمنی"به این صورت که مربیان شعر . توان در آموزش زلزله از آن بهره جست
کنند و گاهی اوقات زمانی که در متن شعر به نحوه پناهگیري اشاره  میشعر را گوش داده و تکرار می

دهند و کودکان نیز در هنگام خواندن مجدد شعر به صورت دسته جمعی پناهگیري را تکرار
  ). 2شکل (دهد، دوست دارند، زیرا احساس خوبی به آنها می

شعر براي آموزش کودکاناستفاده از: 2شکل           

مربی با توجه به موضوع تازه. شوداین روش عموماً به صورت فعالیتهاي گروهی بزرگ ترتیب داده می
کند یا با توجه به شرایط کالس، آمادگی کودکان، ساختار ذهنی آنها و خالقیت و ابتکار خود داستانی را از پیش را از کتاب داستان انتخاب می

گنجاند و سپس داستان را به صورت کوتاه  و همراه کند و مفاهیم آموزشی موردنظر خود را در آن می
اي که تعریف میگویی سؤاالتی را بر اساس قصهدر این روش،  بهتر است مربی در عین  قصه

دهددادن به موضوع را افزایش تواند انگیزه آنها براي یادگیري و گوش
به عنوان مثال، براي موضوع زلزله می. سواالت کودکان یا رفع ابهامات احتمالی آنها اختصاص داده شود

زمین براي کودکان تعریف کند و ضمن آشنایی کودکان با ساختمان درونی زمین پدیده زلزله 
زلزله با خلق شخصیتهاي تخیلی محبوب کودکان، نحوه عملکرد صحیح هنگام وقوع زلزله و پناهگیري صحیح را آموزش دهد

  دستکشهاي عروسکی 
نه تنها باعث برانگیختن اشتیاق کودکان در ) 3شکل (آموزش از طریق دستکشهاي عروسکی، 

رسد تمام معلمین از این روش خشنود باشند و از آن استفاده کنند، زیرا این امر نیاز به نوشتن متن و تمرین گردد، گرچه، به نظر نمی

پژوهشگاه بین                       

 SEE 7 
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  نمایش و تئاتر
فعالیتهاي آموزشی و اجراي تئاتر

آموزشی کودکان بر اساس بازي است
کنند و با تمرین و تکرار آن را براي کودکان اجرا مینویس آماده میپیش

کنند و بعد از تمرین نمایش را براي دیگر کودکان اجرا  میکودکان انتخاب می
بقیه کودکان حس مشارکت و فعال بودن در امر یادگیري

هاي خود نمایش را به سمت هدف اصلی آموزش هدایت کندراهنمایی
ایجاد انگیزه براي یادگیري بیشتر ایجاد م

  
  و موسیقی  شعر

هیچکس در تأثیر شعر و موسیقی در زندگی انسانها تردید ندارد
یادگیري کودکان مورد توجه قرار می

کند مفاهیم علمی را فراگیرد و دنیاي ذهنی او گسترش پیدا کندکمک می
توان در آموزش زلزله از آن بهره جستمی

شعر را گوش داده و تکرار می
دهند و کودکان نیز در هنگام خواندن مجدد شعر به صورت دسته جمعی پناهگیري را تکرارمی

دوست دارند، زیرا احساس خوبی به آنها می
  

 

  گویی قصه
این روش عموماً به صورت فعالیتهاي گروهی بزرگ ترتیب داده می

را از کتاب داستان انتخاب می
کند و مفاهیم آموزشی موردنظر خود را در آن میتنظیم می

در این روش،  بهتر است مربی در عین  قصه. کندمی
تواند انگیزه آنها براي یادگیري و گوشکه در این صورت می

سواالت کودکان یا رفع ابهامات احتمالی آنها اختصاص داده شود
زمین براي کودکان تعریف کند و ضمن آشنایی کودکان با ساختمان درونی زمین پدیده زلزله 

زلزله با خلق شخصیتهاي تخیلی محبوب کودکان، نحوه عملکرد صحیح هنگام وقوع زلزله و پناهگیري صحیح را آموزش دهد
  

دستکشهاي عروسکی 
آموزش از طریق دستکشهاي عروسکی، 

گردد، گرچه، به نظر نمیآنان نیز می
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     و از آن لذت کامل  کننداستقبال میکی دستکشهاي عروس
شود، را به طور کامل دنبال نموده و در عین حال تمایل دارند به سؤاالتی که از 

با جزئیات دقیق آن را براي کودکان دیگر و خانواده خود  

 
  دستکشهاي عروسکی براي آموزش

زلزله "آوري اطالعات درباره آگاهی کودکان از موضوع یابی است و با استفاده از این روش به جمع
در این پژوهش، سه گروه کودکان، مربیان مهد و والدین آنها مد 

ی و کنند، بررسدانند و چه فکر مییابی فرایندي پژوهشی است که در آن اظهارات افراد درباره این که چه می
آال، ایران مهر، (کودك از نه مهدکودك  144باشد و گیري تصادفی ساده می

 مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب تهران انتخاب شدند که در طی نه روز با هماهنگی
 3با استفاده از . نفر بودند 74و پسران  70تعداد دختران 

و  تعداد سؤاالت پرسشنامه براي کودکان و مربیان مهد ها دو سؤال
  . الزم به ذکر است این سؤاالت به صورت پاسخ باز طراحی شده و اطالعات از طریق مصاحبه با این سه گروه گردآوري گردید

  . شودهاي این پژوهش در سه بخش پاسخ کودکان، نظرات مربیان و نظرات والدین پرداخته می

هاي آنها بر اساس روش آمار توصیفی مورد ، با استفاده از روش مصاحبه، دو سؤال باز از کودکان پرسیده شد و سپس پاسخ
 پاسخ کودکاننتایج حاصل از . اشاره دارد  "هنگام وقوع زلزله

و عملکرد مناسب ) لرزش زمین و تکان خوردن(دبستانی تنها به کودکان در خصوص تعریف زلزله 
هایی از پاسخهاي کودکان نمونه. سؤال شد "تعریف زلزله"

خورد؛ شود؛ همه جا تکان میخورند؛ زمین گرم میها تکان می
به طور کلی، تعاریف درست شامل مواردي  .لزله ترسناك است؛ و همینطور خارج شدن انرژي از زمین
   در اکثر آنها مشاهده  "تخریب"و  "لرزیدن"در کل، در پاسخها دو مورد 

جواب علمی و  119جواب دریافتی،  144از میان . خوردن را براي آنان تداعی کند
البته الزم به ذکر است که این کودکان قبالً در مهدکودك خود 

                                                                                                                                                                      

دستکشهاي عروسآموزش با با این وجود، تجربه نشان داده است که کودکان از . 
شود، را به طور کامل دنبال نموده و در عین حال تمایل دارند به سؤاالتی که از آنها مطالبی را که از طریق این عروسکها برایشان بازگو می

 معموالً کودکان پس از شنیدن داستان. شود، پاسخ دهندطرف عروسک از آنان پرسیده می

دستکشهاي عروسکی براي آموزشاستفاده از : 3شکل 

یابی است و با استفاده از این روش به جمعدر این تحقیق، روش پژوهش روش زمینه
در این پژوهش، سه گروه کودکان، مربیان مهد و والدین آنها مد . و روشهاي مناسب براي آموزش این موضوع به آنان پرداخته شده است

یابی فرایندي پژوهشی است که در آن اظهارات افراد درباره این که چه میبه طور کل، روش زمینه
(Delavar, 2001. گیري تصادفی ساده میروش تحقیق بر اساس نمونه

مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب تهران انتخاب شدند که در طی نه روز با هماهنگی) بهشت برین، پردیس، پونه، پیام، تیکا، مهربان و نارنجی
تعداد دختران . آوري شدها، اطالعات الزم جمعقبلی با سازمان بهزیستی و مهدها و مراجعه به مهد

تعداد سؤاالت پرسشنامه براي کودکان و مربیان مهد ها دو سؤال. آوري گردیدپرسشنامه براي کودکان، مربیان و والدین اطالعات الزم جمع
الزم به ذکر است این سؤاالت به صورت پاسخ باز طراحی شده و اطالعات از طریق مصاحبه با این سه گروه گردآوري گردید. 

هاي این پژوهش در سه بخش پاسخ کودکان، نظرات مربیان و نظرات والدین پرداخته میزیر به یافته

، با استفاده از روش مصاحبه، دو سؤال باز از کودکان پرسیده شد و سپس پاسخمطالعه
هنگام وقوع زلزله"عملکرد و  "تعریف زلزله"سؤاالت این پرسشنامه به طور کل به 

  : بعدي به تفکیک به صورت اطالعات توصیفی بیان شده است

دبستانی تنها به کودکان در خصوص تعریف زلزله شایان ذکر است که در مقطع پیش
"در این راستا، از کودکان در خصوص . شودمی آموزش داده) پناهگیري

ها تکان میلرزد؛ خانهزمین می: تعاریف درست که عبارتند از: به دو قسمت تقسیم می گردد
لزله ترسناك است؛ و همینطور خارج شدن انرژي از زمینشود؛ زتکان شدید که باعث ترسیدن مردم می

در کل، در پاسخها دو مورد . باشدها، لرزیدن زمین و خارج شدن انرژي از آن میخوردن خانه
خوردن را براي آنان تداعی کندتواند تکانبراي کودکان میتوان گفت نام زلزله 

البته الزم به ذکر است که این کودکان قبالً در مهدکودك خود . نفر پاسخهاي نادرست ارائه نمودند 25سنجیده از کودکان دریافت شد و تنها 
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. صداي عروسک دارد
آنها مطالبی را که از طریق این عروسکها برایشان بازگو می. برندمی

طرف عروسک از آنان پرسیده می
  . کنندبازگو می

  

  

  پژوهش روش
در این تحقیق، روش پژوهش روش زمینه

و روشهاي مناسب براي آموزش این موضوع به آنان پرداخته شده است "ایمنیو 
به طور کل، روش زمینه. باشندنظر می
(2001شود گیري میاندازه

بهشت برین، پردیس، پونه، پیام، تیکا، مهربان و نارنجی
قبلی با سازمان بهزیستی و مهدها و مراجعه به مهد

پرسشنامه براي کودکان، مربیان و والدین اطالعات الزم جمع
. والدین سه سؤال بود

 

  ها یافته
زیر به یافته در
  

  پاسخ کودکان 
مطالعهاین در 

سؤاالت این پرسشنامه به طور کل به . بررسی قرار گرفت
بعدي به تفکیک به صورت اطالعات توصیفی بیان شده است بخشدو در 

  
  "زلزله "تعریف 

شایان ذکر است که در مقطع پیش
پناهگیري(هنگام وقوع زلزله 

به دو قسمت تقسیم می گردد
تکان شدید که باعث ترسیدن مردم می

خوردن خانهمانند تکان
توان گفت نام زلزله شد، که میمی

سنجیده از کودکان دریافت شد و تنها 
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تعاریف غیرعلمی و نادرست شامل مواردي مانند تصور . داشتند

عملکرد مناسب شامل مواردي . ستند جواب مناسبی ارائه نمایند
   .گرفتاز پنجره را در بر می پریدنها و عملکرد نامناسب مانند استفاده از آسانسور یا 

اند، روش را داشته "زلزله و ایمنی"در ابتدا از آنها سؤال شد در صورتی که تجربه آموزش موضوع 
ترین روش براي آموزش آنها خواسته شد نظر خود را در مورد بهترین و مناسب

بیشتر معلمین روش عملی و بازي گروهی و اجراي نمایش را به عنوان بهترین روش براي 
شوند و آنها معتقدند که کودکان در قالب بازي و انجام عملیات پناهگیري به صورت عینی و ملموس با موضوع آشنا می

دهند، مربی فرصت دارد عملیات پناهگیري را نشان میانجام 
به طور مثال، آنها . نمایشی آنها را ارزیابی نماید، اشتباهات آنها را اصالح و در عین حال با تشویق کودکان انگیزه یادگیري در آنها را تقویت نماید

خواهند که با شنیدن دهند و سپس از آنها میروش را به صورت عملی توسط یک یا دو کودك به دیگر کودکان نشان می
وستان شود تا پناهگیري دیگر داز یکی از کودکان خواسته می

اند، آن را اصالح نماید و در نهایت کودکانی که همه عملیات پناهگیري را درست انجام داده

، در خصوص روشهاي مناسب براي آموزش مفاهیم )دقیقه صحبت با هر یک
  .نظرات مشابه در یک ردیف آورده شده است

  نظرات کلی مربیان در خصوص روشهاي مناسب براي آموزش مفاهیم زلزله به کودکان پیش دبستانی
 معایب و مشکالت پیشنهادات 

نمایشی به صورت عملی و گروه 
 تجربی

- 

  عدم احساس خطر واقعی  روشهاي عملی مانند بازیهاي گروهی

داشتن امکانات آموزشی و دانستن 
اطالعات، برگزاري فستیوال، 

  نمایشگاه و کارگاهها 

نداشتن وسایل کمک 
  آموزشی و منابع کافی 

   -  رقص زلزله براي تداعی لرزش 

  هانگرانی برخی از بچه  تهیه فیلم و عکس 

 -  اختصاص فضا براي انجام مانور 

گسترش و آموزش مداوم تمرین 
  زلزله

فراگیر نبودن آن در 
  تمامی مهدها

  -  هاي عمومیاز طریق رسانه

 امکانات آموزشی 

هاي استفاده از ماکت و یا خانه(
  )لرزان براي درك بهتر پدیده زلزله

-   

استفاده از تصاویر و فیلم / گوییقصه
  انیمیشن 

-  

                                                                                                                                                               المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 

داشتند "زلزله و ایمنی"اند و بنابراین از قبل آشنایی مختصري با مبحث 
  .  باشدیک غول یا موجودي غیرعادي و انفجار بمب می

  "هنگام وقوع زلزله
ستند جواب مناسبی ارائه نمایندنفر نتوان 5پاسخ عملکرد مناسب و تنها 139جواب دریافتی،  

ها و عملکرد نامناسب مانند استفاده از آسانسور یا ها، قفسهاز قبیل رفتن زیر میز، کنار دیوار و دور شدن از شیشه

در ابتدا از آنها سؤال شد در صورتی که تجربه آموزش موضوع . مربی گفتگو شد 36در مجموع با 
آنها خواسته شد نظر خود را در مورد بهترین و مناسب، از دیگر در سؤالبه طور خالصه توضیح دهند و 

بیشتر معلمین روش عملی و بازي گروهی و اجراي نمایش را به عنوان بهترین روش براي . ورد موضوع ززلزله و ایمنی مطرح کنند
آنها معتقدند که کودکان در قالب بازي و انجام عملیات پناهگیري به صورت عینی و ملموس با موضوع آشنا می. آموزش انتخاب کردند

انجام در عین حال، در این روش زمانی که کودکان نحوه . گیرندرا می
نمایشی آنها را ارزیابی نماید، اشتباهات آنها را اصالح و در عین حال با تشویق کودکان انگیزه یادگیري در آنها را تقویت نماید

روش را به صورت عملی توسط یک یا دو کودك به دیگر کودکان نشان میاین 
از یکی از کودکان خواسته می ،در این بازي. صداي سوت یا دست مربی پناهگیري را به صورت عملی انجام دهند

آن را اصالح نماید و در نهایت کودکانی که همه عملیات پناهگیري را درست انجام داده ،کسی غلط استکرده و اگر روش انجام 

دقیقه صحبت با هر یک 15حدود (، نظر کلی مربیان را در گفتگو با آنان 
نظرات مشابه در یک ردیف آورده شده است. (Izadkhah and Heshmati, 2007)کند دبستانی ارائه میزلزله به کودکان پیش

 
نظرات کلی مربیان در خصوص روشهاي مناسب براي آموزش مفاهیم زلزله به کودکان پیش دبستانی : 1جدول 

  

معایب و مشکالت   نام روش مزایا
ماندگاري محتواي آموزشی، 
 جلب توجه در کودکان

  نمایش عروسکی

عدم احساس خطر واقعی   بازي   آشنایی با ایمنی
  )استفاده از کتاب و نوار قصه و شعر زلزله 

نداشتن وسایل کمک 
آموزشی و منابع کافی 

  نقاشی روي تخته و تصاویر  قابل فهم، ایجاد خالقیت 

اطالع / عدم احساس ترس  
 رسانی

  به دیگر اعضاي خانواده 

  تمرین عملیشعر و 

نگرانی برخی از بچه   گفتگو و پرسش و پاسخ   عدم احساس ترس
  با کودکان

تحرك، فعالیت بدنی و 
  هیجان 

  نمایش زلزله 

فراگیر نبودن آن در 
تمامی مهدها

  تمرین و شعر زلزله    ایمنیآشنایی با نکات 
  ) زبان انگلیسی و اسپانیولی(    

  یادگیري/ ترسعدم
  آشنایی با نکات ایمنی 

  گفتگو و پرسش و پاسخ/ مانور

  /ماکت/ شعر  با شعرتر یادگیري راحت
  نمایش/پرسش و پاسخ

تقویت قدرت / فعال بودن
  بیان 

  /نقاشی
  ماکت و نمایش/ کاردستی

پژوهشگاه بین                       

 SEE 7 
SEE 7 

اند و بنابراین از قبل آشنایی مختصري با مبحث آموزش زلزله دیده
یک غول یا موجودي غیرعادي و انفجار بمب می

  
هنگام وقوع زلزله"عملکرد 

 144از میان 
از قبیل رفتن زیر میز، کنار دیوار و دور شدن از شیشه

 

 مربیان اتنظر
در مجموع با 

به طور خالصه توضیح دهند و  آموزشی خود را
ورد موضوع ززلزله و ایمنی مطرح کنندکودکان در م

آموزش انتخاب کردند
را میمطالب را به سرعت ف

نمایشی آنها را ارزیابی نماید، اشتباهات آنها را اصالح و در عین حال با تشویق کودکان انگیزه یادگیري در آنها را تقویت نماید
این دادند که توضیح 

صداي سوت یا دست مربی پناهگیري را به صورت عملی انجام دهند
کرده و اگر روش انجام خود را مشاهده 
 . برنده بازي هستند

، نظر کلی مربیان را در گفتگو با آنان )1(جدول 
زلزله به کودکان پیش

جدول 
  
1  

استفاده از کتاب و نوار قصه و شعر زلزله (
2  

3  

4  

5  

6  

    
7  

مانور 8  

9  

10  
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معرفی شود، چند تن از مربیان، روش نمایش و تئاتر عروسکی را به عنوان روش آموزش خود 
به عنوان . گیرنددر این روش کودکان محتواي آموزشی را به صورت غیرمستقیم در جریان اجراي تئاتر و نمایش از زبان عروسک یاد می
مورد در . دهندمثال، با کمک دستکشهاي عروسکی در مورد نحوه ایجاد زلزله و یا طریقه صحیح پناهگیري به کودکان آموزشهاي الزم را ارائه می

ها بیشتر توجه کرده و مطالب و محتواي آموزشی ماندگاري 
ازگو کودکان از این روش بسیار لذت برده و آن را براي والدین خود ب

شود کودکان روند داستان و نمایش را با انگیره بیشتري دنبال کنند و جزئیات را به خاطر بسپارند و در کل مطالب به 
ن این مقاله انجام هاي پژوهشی که قبالً توسط نویسندگاالزم به ذکر است نتایج این بررسی با یافته

اشاره نمودند که به  البته برخی از مربیان .، را به عنوان روش آموزشی خود معرفی کردند
از . دهند تا آنان دچار خستگی نشونداز این شعر را به کودکان آموزش می

ترین مزایاي آموزش کودکان با شعر آشنایی با مفهوم زلزله بدون احساس ترس و انتقال سریع پیام به خانواده و 
آنان . انددادن تصاویر را به عنوان روش آموزشی خود برگزیده

با  مزایاي این روش را ساده نمودن مفاهیم از طریق نقاشی ابراز کردند تا از این طریق، کودکان مفاهیم پیچیده مانند ساختمان درون زمین را

 شود؟آموزند، در خانواده بازگو می

  باشند؟به کودکان مهد چه روشهایی می
تنها یک نفر از . هایی به صورت حضوري و برخی تلفنی انجام گردید و سه سؤال باال از آنان پرسیده شد

ایشان اظهار . زندش از این مقوله ذکر کردوالدین با آموزش زلزله در این سن براي کودکان موافق نبود که ایشان علت را ناشی از احتمال ترسیدن فر
است و  معتقد بود که این موضوع باید در سنین و مقاطع 

دیگري که توسط مؤلفین این مقاله انجام شده بود البته در تحقیق 
  . (Izadkhah and Heshmati, 2012)شماري از والدین بودند که با آموزش زلزله به کودکان موافق نبودند

  :باشدآنها به شرح زیر میبقیه والدینی که با آنها صحبت شد، از امر آموزش و نحوه آن راضی بودند که اهم نظرات برخی از 
والدین هم از یادگیري فرزندانشان . هاي الزم را پیدا کنند

شود کودکان از آن زله باعث میهمچنین آموزش و یادگیري در خصوص زل
  همچنین والدین معتقد بودند که فرزندانشان سعی . کنند

  که آشنایی با زلزله و ایمنی به کودکان کمک الدین بر این باور بودند 

باشد، در مجموع، والدین از روش آموزش با در پاسخ به این سؤال که چه روشهایی براي آموزش زلزله به کودکان در مهد مناسب می
معتقدند که کودکان از این طریق بر ترس خود از زلزله غلبه کرده و به مفهوم بهتري از آن 

همچنین چند . نمایدکنند و در ضمن نشاط وتحرك خود را نیز حفظ می
نمایش عروسکی و یا دستکشهاي عروسکی را براي آموزش مفاهیم زلزله به کودکان مناسب دانسته و در استمرار 
گویی توسط عروسکها را بسیار مفید دانسته و ابراز داشتند کودکان با انگیزه و اشتیاق بسیار باالیی مطالب 
دهند و حتی گاهی نمایش را به وسیله عروسکهایشان در 

، چند پیشنهاد جهت بهبود امر آموزش و ارتقاء برنامـه آموزشـی و   
امید است بکارگیري آنها بتواند امرآموزش ایمنـی در برابـر زلزلـه را تسـهیل     

                                                                                                                                                                      

شود، چند تن از مربیان، روش نمایش و تئاتر عروسکی را به عنوان روش آموزش خود گونه که در جدول باال مشاهده می
در این روش کودکان محتواي آموزشی را به صورت غیرمستقیم در جریان اجراي تئاتر و نمایش از زبان عروسک یاد می
مثال، با کمک دستکشهاي عروسکی در مورد نحوه ایجاد زلزله و یا طریقه صحیح پناهگیري به کودکان آموزشهاي الزم را ارائه می

ها بیشتر توجه کرده و مطالب و محتواي آموزشی ماندگاري با این روش و استفاده از عروسک، بچه"مزایاي این روش، مربیان اظهار داشتند که 
کودکان از این روش بسیار لذت برده و آن را براي والدین خود ب"یکی دیگر از مربیان اظهار داشت که . "کندزیادي در ذهن آنان پیدا می
شود کودکان روند داستان و نمایش را با انگیره بیشتري دنبال کنند و جزئیات را به خاطر بسپارند و در کل مطالب به این امر باعث می

الزم به ذکر است نتایج این بررسی با یافته. صورت عمیق و پایدار در ذهن آنان باقی بماند
 .(Izadkhah and Heshmati, 2012)نماید 

، را به عنوان روش آموزشی خود معرفی کردند"زلزله و ایمنی"بسیاري از مربیان شعر و سرود 
از این شعر را به کودکان آموزش می، تنها قسمتهاي مشخصی "زلزله و ایمنی"دلیل طوالنی بودن متن شعر 

ترین مزایاي آموزش کودکان با شعر آشنایی با مفهوم زلزله بدون احساس ترس و انتقال سریع پیام به خانواده و نقطه نظر مربیان، برخی از مهم
دادن تصاویر را به عنوان روش آموزشی خود برگزیدهشی روي تخته و نشانبرخی از مربیان نیز استفاده از نقا.  دیگر افراد مطرح شده است

مزایاي این روش را ساده نمودن مفاهیم از طریق نقاشی ابراز کردند تا از این طریق، کودکان مفاهیم پیچیده مانند ساختمان درون زمین را
  . تر فرا گیرندنقاشی ساده  و رنگهاي متنوع بهتر و آسان

  :، سه سؤال از والدین پرسیده شد"زلزله و ایمنی"درخصوص آموزش 
 نظر شما در خصوص آموزش زلزله به کودکان چیست؟

آموزند، در خانواده بازگو میآیا مواردي که کودکان در رابطه با زلزله در مهد می
به کودکان مهد چه روشهایی میبه نظر شما روشهاي مناسب براي آموزش زلزله 

هایی به صورت حضوري و برخی تلفنی انجام گردید و سه سؤال باال از آنان پرسیده شدنفر از والدین مصاحبه
والدین با آموزش زلزله در این سن براي کودکان موافق نبود که ایشان علت را ناشی از احتمال ترسیدن فر

است و  معتقد بود که این موضوع باید در سنین و مقاطع  داشتند که مسائل آموخته شده در کالس را از زبان کودك خود با حالتی از ترس شنیده
البته در تحقیق . تحصیلی باالتر مثالً دوره ابتدایی و یا راهنمایی به کودکان آموزش داده شود

شماري از والدین بودند که با آموزش زلزله به کودکان موافق نبودندنیز، تنها تعداد بسیار انگشت
بقیه والدینی که با آنها صحبت شد، از امر آموزش و نحوه آن راضی بودند که اهم نظرات برخی از 

هاي الزم را پیدا کنندنماید که در مورد این پدیده آگاهیآموزش زلزله براي کودکان این امکان را فراهم می
همچنین آموزش و یادگیري در خصوص زل. کنندکنند و اطالعات را از طریق کودکان خود دریافت می

کنندبیشتر کودکان در این مورد کنجکاوند و سؤاالت بسیاري می. کمتري داشته باشند
الدین بر این باور بودند در نهایت و. کنند تمرینات مربوط به پناهگیري را در خانه به آنها بیاموزند

 . کند تا  آنان آمادگی الزم براي رویارویی با این پدیده را کسب نمایند

در پاسخ به این سؤال که چه روشهایی براي آموزش زلزله به کودکان در مهد مناسب می
معتقدند که کودکان از این طریق بر ترس خود از زلزله غلبه کرده و به مفهوم بهتري از آن  آنها .ار راضی هستنداستفاده از شعر و موسیقی بسی

کنند و در ضمن نشاط وتحرك خود را نیز حفظ میدست پیدا خواهند کرد و به این پدیده به صورت یک امر طبیعی نگاه می
نمایش عروسکی و یا دستکشهاي عروسکی را براي آموزش مفاهیم زلزله به کودکان مناسب دانسته و در استمرار تن از والدین روش آموزش توسط 
گویی توسط عروسکها را بسیار مفید دانسته و ابراز داشتند کودکان با انگیزه و اشتیاق بسیار باالیی مطالب آنها قصه. آموزش این روش تأکید ورزیدند

دهند و حتی گاهی نمایش را به وسیله عروسکهایشان در عروسکها را به طور دقیق و کامل در خانه به آنان انتقال می شده از طریق این
  

، چند پیشنهاد جهت بهبود امر آموزش و ارتقاء برنامـه آموزشـی و   "زلزله و ایمنی"در خصوص روشهاي آموزش کودکان در مورد موضوع  
امید است بکارگیري آنها بتواند امرآموزش ایمنـی در برابـر زلزلـه را تسـهیل     . گرددآمادگی در برابر زلزله در مهدهاي کودك سراسر کشور ارائه می
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گونه که در جدول باال مشاهده میهمان
در این روش کودکان محتواي آموزشی را به صورت غیرمستقیم در جریان اجراي تئاتر و نمایش از زبان عروسک یاد می. کردند

مثال، با کمک دستکشهاي عروسکی در مورد نحوه ایجاد زلزله و یا طریقه صحیح پناهگیري به کودکان آموزشهاي الزم را ارائه می
مزایاي این روش، مربیان اظهار داشتند که 

زیادي در ذهن آنان پیدا می
این امر باعث می . "کنند می

صورت عمیق و پایدار در ذهن آنان باقی بماند
نماید شده، مطابقت می

بسیاري از مربیان شعر و سرود 
دلیل طوالنی بودن متن شعر 

نقطه نظر مربیان، برخی از مهم
دیگر افراد مطرح شده است

مزایاي این روش را ساده نمودن مفاهیم از طریق نقاشی ابراز کردند تا از این طریق، کودکان مفاهیم پیچیده مانند ساختمان درون زمین را
نقاشی ساده  و رنگهاي متنوع بهتر و آسان

  
  والدین اتنظر

درخصوص آموزش 
نظر شما در خصوص آموزش زلزله به کودکان چیست؟ -
آیا مواردي که کودکان در رابطه با زلزله در مهد می -
به نظر شما روشهاي مناسب براي آموزش زلزله  -

نفر از والدین مصاحبه 33با تعداد 
والدین با آموزش زلزله در این سن براي کودکان موافق نبود که ایشان علت را ناشی از احتمال ترسیدن فر

داشتند که مسائل آموخته شده در کالس را از زبان کودك خود با حالتی از ترس شنیده
تحصیلی باالتر مثالً دوره ابتدایی و یا راهنمایی به کودکان آموزش داده شود

نیز، تنها تعداد بسیار انگشت
بقیه والدینی که با آنها صحبت شد، از امر آموزش و نحوه آن راضی بودند که اهم نظرات برخی از 

آموزش زلزله براي کودکان این امکان را فراهم می
کنند و اطالعات را از طریق کودکان خود دریافت میاستفاده می

کمتري داشته باشند واهمه
کنند تمرینات مربوط به پناهگیري را در خانه به آنها بیاموزندمی
کند تا  آنان آمادگی الزم براي رویارویی با این پدیده را کسب نمایندمی

در پاسخ به این سؤال که چه روشهایی براي آموزش زلزله به کودکان در مهد مناسب می
استفاده از شعر و موسیقی بسی

دست پیدا خواهند کرد و به این پدیده به صورت یک امر طبیعی نگاه می
تن از والدین روش آموزش توسط 
آموزش این روش تأکید ورزیدند

شده از طریق اینآموخته
  . کنندمی منزل اجرا

 

 پیشنهادها 
در خصوص روشهاي آموزش کودکان در مورد موضوع  
آمادگی در برابر زلزله در مهدهاي کودك سراسر کشور ارائه می
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ایی ذهنی و جسمی توانایی ذهنی و جسمی کودکان در مقاطع مختلف سنی متفاوت است و باید در هر مقطع سنی متناسب با توان
بنابراین، با توجه به اینکه روش آموزش در مقطع . در برابر آن آموزش داده شود

به عنوان مثال، . باشد، باید در گروههاي سنی مختلف از بازیهاي متناسب با آن گروه سنی استفاده شود
نمایش عروسکی و شعر که کودکان در آن مشارکت فعال دارند مفید و مناسب است، اما 

بنابراین این تفاوت در انتخاب  .رسدتر بنظر می، استفاده از ابزار آموزشی مانند ماکت یا پوستر مناسب

شود آنچه که کودکان در مورد نحوه صحیح بنابراین تأکید می
 . طور مؤثر در ذهن کودکان پایدار بماند

تر و پایدارتر در ذهن آنان گیرند، آن موضوع عمیقدهد زمانی که کودکان موضوعی را با روشهاي مختلف و متنوع فرا می
ا روش آموزش در هر جلسه ریزي کنند تاي طرحرا به گونه

از شعر استفاده کنند و در جلسه دیگر از بازیهاي گروهی، تا آنچه را که کودکان در جلسه قبل 

یکدیگر است و اثرات مفید این آموزش در مهدهایی که از روش اجراي 
اي را براي این روش در کودکان انگیزه. نمایش و تاتر توسط تعدادي از کودکان براي دیگر کودکان استفاده کرده اند، مشاهده شده است

همکالسیهاي خود آموزش داده و باعث ایجاد یک جو سازد تا به 
 . گیرندتر و بهتر از زبان همساالن خود فرا می

شود قبل از به کودکان نقش بسزایی داشته باشند، پیشنهاد  می
اي با حضور آنان برگزار گردد و اهمیت موضوع آمادگی در برابر زلزله توسط مدیر مهد براي والدین توضیح 

تر کودکان مشارکت داشته باشند و همینطور از بهتر است در این جلسه به والدین تأکید شود در ایجاد انگیزه و یادگیري به
 .دهند، نظرخواهی شودوالدین در مورد فعالیتها و روشهاي آموزشی که کودکان به آنها اشتیاق بیشتري نشان می

مـورد  اجمـاالً  اند،  ستفاده قرار دادهمورد ا "زلزله و ایمنی
با توجه به اینکه . باشندگویی، دستکشهاي عروسکی، شعرخوانی و موسیقی، نمایش عروسکی و بازیهاي گروهی می

کودکان پیام اصلی آموزش ایـن موضـوع   باشد، تمامی این روشها مورد توجه کودکان قرار گرفته و 
  هـا و  و بـه خـانواده   خوردن زمین و همینطور نحوه صحیح پناهگیري هنگام وقوع زلزلـه را بـه درسـتی فراگرفتـه    

وشهاي آموزشی مذکور به طور کارآمد و مناسـب عمـل نمـوده و    
در نهایت، با توجه به نتایج بدست آمده و .  نمایدقادر است انگیزه کودکان را براي یادگیري و مشارکت در این فرآیند در حد مطلوب تأمین و حفظ 
هایی از ترس و نگرانـی در  نشانه "زلزله و ایمنی"و یادگیري موضوع 

. باشدبینی کرده است، به خوبی محسوس میاین امر خصوصاً در مواردي که مهد از قبل جلسه توجیهی را براي والدین پیش
مالی کودکـان خـود پاسـخ دهنـد و عـالوه بـر مشـارکت در امـر تـدریس و          

 - 8007کد  ،"ارزیابی روشهاي کاربردي براي آموزش مفاهیم زلزله به کودکان پیش دبستانی
 .تهیه شده است 91

Beynaghi T and Fathi Vagaargaah K (2001
Highlighting Appropriate Educational Materials,
Iran 

                                                                                                                                                               المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 

  :نموده و به بهبود آن کمک نماید
توانایی ذهنی و جسمی کودکان در مقاطع مختلف سنی متفاوت است و باید در هر مقطع سنی متناسب با توان

در برابر آن آموزش داده شود "زلزله و ایمنی"کودکان در مورد مفاهیم و موضوع 
باشد، باید در گروههاي سنی مختلف از بازیهاي متناسب با آن گروه سنی استفاده شوددبستانی بر اساس بازي می

نمایش عروسکی و شعر که کودکان در آن مشارکت فعال دارند مفید و مناسب است، اما ) دبستانیپیش(سال  6و  5براي گروه سنی 
، استفاده از ابزار آموزشی مانند ماکت یا پوستر مناسب)ابتدایی(و باالتر  7براي گروه سنی 

 . روش و نوع بازي باید حتماً مدنظر قرار گیرد

بنابراین تأکید می ،)Seif, 2001( استمرار و تمرین یکی از اصول مهم یادگیري است
طور مؤثر در ذهن کودکان پایدار بمانداي تمرین کنند، تا مطالب به گیرند به طور متناوب و دورهپناهگیري فرا می
دهد زمانی که کودکان موضوعی را با روشهاي مختلف و متنوع فرا میتجربه نشان می

را به گونه "زلزله و ایمنی"شود مربیان جلسات ماند، بنابراین پیشنهاد می
از شعر استفاده کنند و در جلسه دیگر از بازیهاي گروهی، تا آنچه را که کودکان در جلسه قبل  متفاوت باشد، مثالً در یک جلسه

 . اند، را با روش دیگري مجدداً بازآموزي کرده و به یاد آورند

یکدیگر است و اثرات مفید این آموزش در مهدهایی که از روش اجراي  یکی دیگر از روشهاي مؤثر، آموزش کودکان و همساالن به
نمایش و تاتر توسط تعدادي از کودکان براي دیگر کودکان استفاده کرده اند، مشاهده شده است

سازد تا به کند و این امکان را فراهم میمشارکت و یادگیري بیشتر فراهم می
تر و بهتر از زبان همساالن خود فرا میبه طور کل، کودکان مطالب را راحت. گرددصمیمانه در کالس می
به کودکان نقش بسزایی داشته باشند، پیشنهاد  می "زلزله و ایمنی"توانند در یادگیري موضوع آموزش از آنجا که والدین می

اي با حضور آنان برگزار گردد و اهمیت موضوع آمادگی در برابر زلزله توسط مدیر مهد براي والدین توضیح شروع آموزش کودکان جلسه
بهتر است در این جلسه به والدین تأکید شود در ایجاد انگیزه و یادگیري به
والدین در مورد فعالیتها و روشهاي آموزشی که کودکان به آنها اشتیاق بیشتري نشان می

  گیريبندي و نتیجه
زلزله و ایمنی"در این مقاله، روشهاي آموزشی متنوع که مربیان مهد در زمینه آموزش موضوع 

گویی، دستکشهاي عروسکی، شعرخوانی و موسیقی، نمایش عروسکی و بازیهاي گروهی میبررسی قرار گرفت که شامل قصه
باشد، تمامی این روشها مورد توجه کودکان قرار گرفته و می "بازي"اساس کلیه روشهاي مذکور بر اساس 
خوردن زمین و همینطور نحوه صحیح پناهگیري هنگام وقوع زلزلـه را بـه درسـتی فراگرفتـه    شامل مفهوم زلزله به معناي تکان

    .انددوستان خود منتقل نموده
وشهاي آموزشی مذکور به طور کارآمد و مناسـب عمـل نمـوده و    دهد که استفاده ترکیبی از رآمده، نشان میهاي به عملهمچنین بررسی

قادر است انگیزه کودکان را براي یادگیري و مشارکت در این فرآیند در حد مطلوب تأمین و حفظ 
و یادگیري موضوع  رسد در هنگام آموزشهمچنین گفتگو با مربیان و والدین کودکان، به نظر  می

این امر خصوصاً در مواردي که مهد از قبل جلسه توجیهی را براي والدین پیش. 
مالی کودکـان خـود پاسـخ دهنـد و عـالوه بـر مشـارکت در امـر تـدریس و          توانند به سؤاالت احتدر واقع والدین با آشنایی در مورد این موضوع می
  .    یادگیري، به تسهیل این فرآیند نیز کمک نمایند

ارزیابی روشهاي کاربردي براي آموزش مفاهیم زلزله به کودکان پیش دبستانی "این مقاله برگرفته بخشی از طرح پژوهشی
91شناسی و مهندسی زلزله در سال المللی زلزلهدرخواست پژوهشگاه بین

2001) Identification of Safety Needs of Preliminary School Students and 
Highlighting Appropriate Educational Materials, Report No. 181, Research Institute of Education Organizatio

پژوهشگاه بین                       

 SEE 7 
SEE 7 

نموده و به بهبود آن کمک نماید
توانایی ذهنی و جسمی کودکان در مقاطع مختلف سنی متفاوت است و باید در هر مقطع سنی متناسب با توان -

کودکان در مورد مفاهیم و موضوع 
دبستانی بر اساس بازي میپیش

براي گروه سنی 
براي گروه سنی 

روش و نوع بازي باید حتماً مدنظر قرار گیرد
استمرار و تمرین یکی از اصول مهم یادگیري است -

پناهگیري فرا می
تجربه نشان می -

ماند، بنابراین پیشنهاد میباقی می
متفاوت باشد، مثالً در یک جلسه

اند، را با روش دیگري مجدداً بازآموزي کرده و به یاد آورندآموخته
یکی دیگر از روشهاي مؤثر، آموزش کودکان و همساالن به -

نمایش و تاتر توسط تعدادي از کودکان براي دیگر کودکان استفاده کرده اند، مشاهده شده است
مشارکت و یادگیري بیشتر فراهم می

صمیمانه در کالس می
از آنجا که والدین می -

شروع آموزش کودکان جلسه
. داده شود

والدین در مورد فعالیتها و روشهاي آموزشی که کودکان به آنها اشتیاق بیشتري نشان می
 

بندي و نتیجهجمع
در این مقاله، روشهاي آموزشی متنوع که مربیان مهد در زمینه آموزش موضوع 

بررسی قرار گرفت که شامل قصه
اساس کلیه روشهاي مذکور بر اساس 
شامل مفهوم زلزله به معناي تکان

دوستان خود منتقل نموده
همچنین بررسی

قادر است انگیزه کودکان را براي یادگیري و مشارکت در این فرآیند در حد مطلوب تأمین و حفظ 
همچنین گفتگو با مربیان و والدین کودکان، به نظر  می

. کودکان مشاهده نشد
در واقع والدین با آشنایی در مورد این موضوع می
یادگیري، به تسهیل این فرآیند نیز کمک نمایند
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