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 چكيده 

دهد كه ايجاد  بررسي سوانح طبيعي نشان مي

آمادگي و آموزش مردم از جمله عواملي است 

تواند در كاهش اثرات ناشي از آن بسيار  كه مي

اي  اهميت اين امر به گونه. مفيد و مؤثر باشد

ريزان و متخصصان  است كه امروزه برنامه

له با سوانح، آموزش را به عنوان يكي براي مقاب

هاي اصلي كاهش تلفات و خسارات  از شاخص

بنابراين، تحقق آگاهي و رعايت . شناسند مي

هاي بنيادي و  اصول ايمني، منوط بر آموزش

مستمري است كه از اولين مراحل يادگيري 

در . شود تر مي كم عميق كودك آغاز شده و كم

آموزش كودكان  اين راستا، امر آموزش، بويژه

در مقاطع پيش از دبستان و دبستان از اهميت 

هاي ملي  اي برخوردار است و در سياست ويژه

آموزش و پرورش مورد تأكيد فراوان قرار 

از جمله  "زلزله و ايمني"موضوع . گرفته است

مواردي است كه با توجه به موقعيت لرزه خيزي 

 ايران و اهميت كودكان به عنوان آينده سازان

جامعه و پيام آوران ايمني به صورت رسمي و 

غير رسمي در آموزش و پرورش كشور مورد 

توجه قرار گرفته است و كودكان و نوجوانان در 

مقاطع مختلف تحصيلي اعم از پيش دبستاني تا 

 .شوند پيش دانشگاهي با اين موضوع آشنا مي

مقاله حاضر به ارائه چند نمونه روش و الگوي 

زلزله و "هت آموزش موضوع تدريس مناسب ج

براي مربيان و معلمان مقاطع پيش از  "ايمني

دبستان و دبستان در راستاي بهبود و ارتقاي 

 .   امر آموزش مي پردازد

 زلزله و ايمني، الگوهاي تدريس :ها كليد واژه

  پيش دبستان و دبستان، كودكان



 

  

   مقدمه - 1

بيني  اط جهان و عدم پيشنقوقوع زلزله در اكثر 

براي ريزي  قيق زمان وقوع اين پديده برنامهد

زلزله را امري در برابر آمادگي و آموزش 

كشورهاي  ةتجرب. ضروري ساخته است

يد اين نكته است كه با تدبير و ؤپيشرفته م

زيادي اثرات  توان تا حد ريزي دقيق مي برنامه

يكي از . ناشي از اين پديده طبيعي را كاهش داد

آموزش و  ،ريزي امهمهم برنبسيار اركان 

منظور از . )1( رساني به موقع است اطالع

از پيش  آموزش هرگونه فعاليت يا تدبيرِ

اي است كه هدف آن آسان كردن  شده تعيين

   .)2(استيادگيري در يادگيرندگان و مخاطبان 

موضوع آموزش زلزله و  ايراندر كشور 

و  كشورخيزي  ايمني با توجه به موقعيت لرزه

و  هاي بعدي نسلكودكان به عنوان  نقشاهميت 

به صورت رسمي و جامعه  ساز آينده

هاي گوناگون در  رسمي و از جنبهغير

هاي آمادگي در برابر زلزله مورد  ريزي برنامه

اما بايد در نظر . )3( توجه قرار گرفته است

داشت كه با توجه به گسترش علوم تربيتي و 

ي ها يادگيري، برنامه -تنوع روشهاي تدريس

آموزش زلزله و  ةآموزشي به طور اعم و برنام

 بازنگري ،گسترشنياز به  ،ايمني به طور اخص

  .مداوم دارندو اصالح 

حاضر ابتدا به بررسي عوامل  ةدر مقال

مورد نياز در امر آموزش زلزله و مشترك 

هاي  سپس روش ،شود ميايمني پرداخته 

و نمونه از د و دبستاني كودكان پيش بهآموزش 

موضوع زلزله و  آموزشبراي وهاي تدريس الگ

داليلي  .گردد مي ارائهايمني در مقطع دبستان 

به عنوان در اين نوشتار كه انتخاب كودكان را 

  :عبارتند از ،رقم زده استمركز توجه 

 پذير جامعه هستند؛ كودكان از اقشار آسيب - 

  ؛كودكان آينده سازان جامعه هستند -

مسائل را از  بسياريكودكان آمادگي درك  -

مي توانند به صورت پايدار مطالب و  دارند

در ذهن خود  دراز مدتآموخته شده را تا 

 .نگهدارند



 

كودكان قادرند والدين خود را تحت تأثير  -

اي ه و دانستهشده موارد آموخته و  قرار دهند

انتقال خود را به والدين و پس از آن جامعه 

  .)4،5( دهند

زلزله و "عوامل مشترك آموزش موضوع  - 2

  "ايمني

موضوع زلزله و ايمني در نگاه اول 

موضوعي انتزاعي و ناملموس براي مخاطبان و 

بنابراين . آيد مي شماربخصوص كودكان  هب

با در نظر گرفتن آموزش اين موضوع بايد 

به  كه در زير دگير صورت يعوامل گوناگون

  :شود آنها پرداخته ميطور مختصر به 

  يادگيرندگان توان ذهني و جسمي -1- 2

با  هاي جسمي و ذهني يادگيرندگان توانايي

صاً با در اين تفاوت خصو كه هم متفاوت است

، سرعت يادگيري نظر گرفتن شاخص سني،

هاي بدني و معلومات  توانايي انجام فعاليت

امر  يدر ابتدا. پيشين قابل بررسي است

سمي جآموزش معلم بايد توانايي ذهني و 

گاهي  .بررسي قرار دهد كودكان خود را مورد

اوقات بعضي از كودكان ساختار ذهني منطقي 

به عنوان مثال  .دارندزلزله در مورد موضوع 

تعريف لدين خود نكاتي را در مورد اقبالً از و

گيري هنگام وقوع  صحيح پناه ةنحوزلزله يا 

زماني كه معلم  ،در اين صورت .اند زلزله شنيده

اين  ،كند شروع به آموزش اين موضوع مي

اطالعات خود د تا تمايل دارن كودكاندسته از 

معلم به عنوان هدايتگر . درا در كالس بيان كنن

ساختار ذهني ها و  تواناييكالس بايد به 

فراهم بر عالوه و كودكان توجه داشته باشد 

در اي براي بيان اطالعات آنان  زمينه نمودن

 كودكانبراي ديگر نيز را  يفرصت ،مورد زلزله

بتوانند مطالب جديد را نيز نمايد تا آنها  فراهم

  .فرا گيرند

  انگيزهايجاد  -2- 2

بايد در ابتدا  ،نوع يادگيري براي هر

كافي يادگيري وجود داشته  ةانگيز مخاطبان

 ةه قابل توجه اين است كه انگيزاما نكت. باشد

كسب آمادگي و ايمني براي رويارويي با 

 افرادذاتي در اي مانند زلزله به طور  پديده

تمايل دارند كه احتمال  آنانوجود ندارد و اغلب 

 اينبه  پس ،را نفي كنند اي پديده چنينوقوع 



 

هاي نخستين به عوامل  دليل بهتر است در گام

در اولين قدم . نمودايجاد انگيزه يادگيري توجه 

و هدف از زلزله  ةتفهيم موجوديت پديد

 ،ستكه همان كاهش خطرات و آسيبها ،آموزش

يادگيري  ةعوامل برانگيزنديكي از تواند  مي

زلزله را به بايد در واقع كودكان . )3( باشد

طبيعي مانند برف و باران  ةعنوان يك پديد

رو  هبپذيرند و بدانند همانطور كه براي روب

شدن با برف و باران نياز به آمادگي اوليه 

استفاده از چتر  و مانند پوشيدن لباسهاي گرم

براي رويارويي با زلزله هم بايد اقدامات ، دارند

العمل صحيح هنگام وقوع اين  ايمني و عكس

در تمام مراحل . پديده طبيعي را فرا گيرند

و يادگيري بايد توجه داشت كه هيچگونه ترس 

نظر ه شايد ب. ي در كودكان ايجاد نشودنگران

هايي مانند ترس، تصور مرگ و  محرك سدبر

وان مولد انگيزه يادگيري به عنتواند  ويراني مي

اينگونه عوامل اثرات جانبي  اما ،كار رودبه 

براي كودكان استفاده از آنها منفي دارند و 

به هيچ وجه توصيه و  نبودهمناسب و مطلوب 

  .شود نمي

  آموزش استمرار در -3- 2

 براي وقفه زمانيپس از ايجاد انگيزه نبايد 

ي آموزش مقطع. ايجاد خاموشي باقي گذاشتيا 

و است اي كه رخ داده  اي پيرامون زلزله و دوره

 آموزشي ةدورتا سكوت  و يسپس بي تفاوت

تواند اثرات  اي ديگر نمي وقوع زلزله ديگر يا

بايد توجه داشت كه . ايجاد كند پايدار و مثبتي

انتزاعي است و گاهي اوقات  يزلزله امر ةپديد

 طبيعي باعث ةبين رخداد اين پديد زياد ةفاصل

 افراد توجهي به اين امر نداشته وشود كه  مي

در امر  بنابراين،. آن را به فراموشي بسپارند

از سال يك مقطع  بهتنها نبايد آموزش كودكان 

زلزله و يا تمرين مانند نزديك شدن به مانور 

به طور متناوب و با  بايد ؛ بلكهكردايمني اكتفا 

آمادگي و ايمني در ، آموزشيهاي متنوع  روش

  . ر زلزله را با كودكان تمرين و تكرار نمودبراب

هاي مستمر و تمرين و تكرار  انجام آموزش

مطالب در ذهن كودكان پايدار تا شود  باعث مي

رواني و حركتي  يشود و در عين حال آمادگ

و احتمال بروز  گرديدهكودكان تقويت 

  . ي كاهش يابدهاي هيجان واكنش



 

  ليحفرهنگ قومي و م  -4- 2

در  ايمني و آمادگي آموزش امر در عموماً

كلي و تجارب  هاي به نمونه زلزله برابر

هاي مختلف توجه  كشورهاي ديگر با فرهنگ

است توجه به اهميت ه حائز اما آنچ ،شود مي

اصول كلي آموزش و محتواي  سازگاري

 يادگيرندگان ةآموزشي با فرهنگ ملي جامع

براي آموزش نكات ايمني در برابر زلزله . است

العمل صحيح هنگام  گيري و عكس ا حتي پناهي

قومي و محلي به فرهنگ  رب عالوه ،وقوع زلزله

بايد نيز نوع ساخت و ساز رايج آن منطقه 

به عنوان مثال آنچه در مورد . شودتوجه 

هاي  اقدامات ايمني هنگام وقوع زلزله در مجتمع

د با آنچه در مورد وش بزرگ مسكوني تأكيد مي

وستايي و يك طبقه توصيه هاي كوچك ر خانه

سازگار  در عين حال ليو ،شود بايد متفاوت مي

  .)3(با فرهنگ آن منطقه باشد

 - در امر آموزش مخاطبانشركت فعال  -5- 2

  يادگيري

شركت فعال ، يدر امر آموزش به طور كل

در . باشد حائز اهميت مي از موارد يادگيرندگان

ت كننده صرف فاين آموزش يادگيرنده دريا

در امر يادگيري به طور پويا بلكه  ،باشد ينم

تكرار و حتي تمرين،  ،به تفكر ،درشركت دا

مراحل  يدر تمام و پردازد واكنش ابتكاري مي

فعاليت  ةبا بررسي بازد در نهايت و انگيزه دارد

و انتقال براي يادگيري او  ةعالق ،آموزشي خود

. شود هاي خود به ديگران بيشتر مي آموخته

كند كه كودكان در صورت  تأكيد مي ) 6(كاول 

شركت فعال مطالب را به بهترين نحو ياد 

شود كه آنها  زيرا اين مسأله باعث مي ،گيرند مي

. جربه كننددر محيط قرار گرفته و آن را ت

 تر شده و شفاف بنابراين مسأله برايشان

اگر  ،به عنوان مثال .كنند تر فكر مي منطقي

يك جلسه با  "زلزله و ايمني"موضوع 

 ،به كودكان آموزش داده شودسخنراني 

به صورت مقطعي در ذهن تنها اطالعات 

ماند و به سرعت نيز فراموش  كودكان باقي مي

آنان فرصتي براي نشان دادن  زيرا، شود مي

كان اما زماني كه كود ،اند را ندارند آنچه آموخته

، موضوعي را با روشي مانند فعاليت نمايشي

براي  صتفردر اين صورت ، گيرند فرا مي



 

و  ميسر استآنها هاي  تكرار و تمرين آموخته

 ،اند چون در يادگيري مشاركت فعال داشته

و به  گردد سرعت فراموش نميمطالب به 

   .مي گرددذهن آنها  ةعبارتي ملك

  بيان هدف -6- 2

هاي  در ابتداي امر آموزش بايد هدف

 يادگيرندگانبراي معلم و سپس براي  يآموزش

هدف كلي بايد توجه داشت كه . خص شودمش

كاهش ، در آموزش موضوع زلزله و ايمني

هاي  اما هدف ،استخطرات ناشي از زلزله 

تر با توجه به گروه سني افراد و مقاطع  جزئي

همواره و معلم  شود تعيين ميتحصيلي آنان 

 هدف. بايد اين اهداف را مد نظر داشته باشد

مربوط به  هاي كلي آموزش زلزله و ايمني

هاي  در بخشو دبستان  يپيش دبستانمقاطع 

اشاره خواهد به طور خالصه بعدي اين مقاله 

  . شد
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  يدبستان براي كودكان پيش

دبستاني يكي از  كودكان پيش

و  هستندهاي جامعه  پذيرترين گروه  آسيب

ر در برابر سوانح طبيعي از اموحفاظت از آنان 

در ايران كودكان در . )7( بسيار ضروري است

حدود . روند كودك مي سال به مهد 6تا  2سن 

مهدكودك در تهران وجود دارد كه شامل  1043

سازمانهاي دولتي كه خود ( خودكفامهدهاي 

، خصوصي )هستندكودك  داراي مهد

بر اساس آمار  .و دولتي است) غيردولتي(

 عدادت، 13851سازمان بهزيستي در سال 

تحت مهدهاي كودك تهران  دركودك  60868

ها  معلم در اين مهد 6734و  قرار دارندآموزش 

در آموزش  .مشغول فعاليت هستند

عموماً موضوعات آموزشي به دبستاني  پيش

صورت واحد كار از طرف دفتر امور كودكان 

شود و  سازمان بهزيستي براي مهدها تعيين مي

بر اساس  را مختلف آموزشهاي  روش مربيان

به كار هاي خود  تجربيات، عاليق و سليقه

 . گيرند مي

ه موضوعاتي است كه مفهوم زمين از جمل

آشنا  آندبستاني با  كودكان در مقطع پيش

ها بر روي  انسانكه  آموزند ميشوند و  مي

                                                 
1 http://www.behzistitehran.org.ir [accessed Feb. 
2007]. 
 



 

 زمين از خشكي و آب. كنند زندگي مي زمين

از  ها، كوه و دشت تشكيل شده است و رودخانه

مقطع  اين .)8،9(زمين هستند هاي كلي نشانه

مناسبي براي آموزش موضوع جايگاه  يزمان

در اكثر امروزه  ،البته .استزلزله و ايمني 

مهدهاي كودك كشور موضوع زلزله و ايمني 

به  و ورت واحد كار در نظر گرفته شدهبه ص

هاي گوناگون به كودكان آموزش داده  روش

   .)1  شمارةشكل ( شود مي

روش آموزش در مقطع پيش  يكل به طور

روش بازي اساساً . دبستاني روش بازي است

تقويت كننده نيازهاي بوده و كودك محور 

بازي . ها و عاليق اوست فردي، توانايي

و  ساختهيادگيري را براي كودكان لذت بخش 

 كند مداوم يادگيري را ايجاد مي ةدر آنان انگيز

كه به  استهايي  شامل فعاليتبازي  روش .)6(

 )  1 شماره جدول( كادر زير طور خالصه در

  . ذكر شده است

  

  

  

 روش هاي متفاوت و متنوع بازي  :1 شمارةجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ياز تمامنيز زلزله و ايمني  در آموزش

مانند فعاليتهاي نمايشي،  ،هاي مذكور روش

هاي عروسكي، سرود و اشعار موزون،  بازي

كه مبتني و غيره  كت، نقاشي، ماقصه گويي

. مي توان استفاده كرد، برروش بازي است

 مقايسه روش ةبررسي انجام شده در زمين

موضوع زلزله و ايمني مناسب  2هاي آموزشي

) 1  شمارةنمودار (دبستاني  براي كودكان پيش

و هاي عروسكي  روش بازيكه  دهد نشان مي

از  بيشعروسكي  هاي استفاده از دستكش

مورد استقبال كودكان قرار  هاي ديگر روش

                                                 
هاي عروسكي، فعاليت  در اين پژوهش شعر زلزله و ايمني، بازي 2

ماكت آموزشي مورد مقايسه قرار ته و يشي، نقاشي، بازي با تخنما
   . تندفگر

 

  يافته وهاي آزاد و سازمانبحث و گفتگ -  
  گويي و داستان قصه  -  
 فعاليت هاي نمايشي  -  
 سرودها و اشعار موزون  -
 موسيقي و حركات -  
 ها، مكعب ها و غيره  ، مهره)پازلها(بازي آزاد در فضاي بسته با معماها  -  
  بازي در فضاي باز -
  بازي با شن و  بازي با آب -
  بازي هاي عروسكي -
  دايره وار/ا و بازي هاي گروهي فعاليت ه -
  فعاليت هاي شناختي و گفتاري سازمان يافته با وسايل و مواد بازي  - 
  گردش در طبيعت -
  گردش هاي علمي و خارج از مدرسه  -



 

داستاني كه جزئيات  يگرفته و كودكان تمام

را به طور شرح داده شده  عروسكتوسط 

   .آوردندمي  يادو به  كامل فرا گرفته

الگوهاي تدريس براي آموزش موضوع  - 4

  در مقطع دبستان "زلزله و ايمني"

وارد سالگي  7تا  6كودكان در سنين 

مقطع، دروس  ايندر  و شوند دبستان مي

علوم تجربي يكي از . آموزند مختلفي را مي

زيادي  ةعالقودكان كه كاي است  دروس عمده

هاي  محتواي كتاب زيرا ،به فراگيري آن دارند

اي به دنياي بزرگ و رنگارنگ  علوم دريچه

تجربيات كودكان  ةو دامن گشودهاطراف كودك 

ن و مبحث زمي ).10(سازد مي تر را گسترده

زمين لرزه و نكات  ةپديد و دروني آنساختمان 

از جمله موضوعاتي هنگام وقوع زلزله  ايمني

هستند كه كودكان در علوم تجربي پنجم 

با آن ، "زمين ناآرام"تان تحت عنوان درس دبس

معلمان براي آموزش اين درس . شوند آشنا مي

آموزشي و  هاي مانند ساير دروس از روش

در . كنند ييس استفاده ممتنوع تدرالگوهاي 

الگوي تدريس  ةزير، به طور خالصه، دو نمون

براي آموزش مفهوم زلزله و ايمني در درس 

شرح داده  ) 2  شكل شمارة( "زمين ناآرام"

  .شود مي

  يادگيري از راه مشاهده - 5

 ةزمرالگوي يادگيري از راه مشاهده در 

قرار  اجتماعي - هاي يادگيري شناختي نظريه

كتاب در بندورا  اين نظريه توسط. دارد

او معتقد است كه  .ارائه شده است، )2(سيف

رفتار ديگران به  ةيادگيرنده از طريق مشاهد

در اين يادگيري تشويق . پردازد يادگيري مي

به اين ترتيب كه . اي دارد و تنبيه اهميت ويژه

كه به عنوان اگر رفتار الگو يا شخصي 

تقويت دنبال شود  باگيرد  ميسرمشق قرار 

ن رفتار از سوي مشاهده آمال بروز احت

اگر رفتار  ولي ،يابد كننده افزايش مي

سرمشق با تنبيه مواجه شود احتمال انجام 

از سوي مشاهده كننده كاهش  آن عمل

مراحل يادگيري از راه مشاهده . يابد يم

توضيح  زيرشامل چهار مرحله است كه در 

  :شود داده مي

  



 

  توجه ةمرحل -1- 5

راه مشاهده ابتدا بايد  براي يادگيري از

به آنچه قرار است ياد گرفته شود توجه 

افراد  ةدر جلب توج عوامل زيادي. كرد

عواملي چون مشخص  "، مثالدخالت دارند

بودن موضوع درسي، كاربرد آن موضوع 

 برموضوع در زندگي روزمره و جذابيت 

در . گذارد تأثيرمي آموزان دانشميزان توجه 

در جلب توجه اين ميان كوشش معلم 

هميت بسياري نيز امخاطبان و يادگيرندگان 

در واقع معلم بايد بكوشد تا در . دارد

 آموزان دانشموزش مطالب مختلف توجه آ

هاي حساس و مهم درس جلب  را به جنبه

زمين "به عنوان نمونه معلم در درس . نمايد

متذكر شود  آموزان دانشتواند به  مي "ناآرام

هاي  زلزله و يز استخ لرزه كه كشور ما 

در  .دده زيادي در مناطق مختلف آن رخ مي

 اين قسمت براي توجه بيشتر كودكان مثال

كر ذ هايي كه اتفاق افتاده هاي ساده از زلزله

اي از وقوع  تجربه آموزان دانشاگر . كند

آن را براي  تااز آنها بخواهد  ،زلزله دارند

 ه را بر رويلزلز ةيا كلم دنكالس تعريف كن

بنويسد و بخواهد آنچه را كه  يا تخته تابلو

رسد را  در ارتباط با اين كلمه به ذهنشان مي

كلمات مربوط به  نام ببرند و با هدايت آنان

در . موضوع را بر روي تابلو يادداشت كند

تمام اين مراحل معلم بايد مطالب را ساده، 

روشن و دور از هرگونه ايجاد ترس و 

  . نگراني بيان نمايد

هاي  ويژگي ،در يادگيري از راه مشاهده

شخص يادگيرنده نيز در جلب توجه او به 

ر واقع استعداد و د. سرمشق و الگو مؤثر است

شناختي و سطح برانگيختگي  - آمادگي ادراكي

يادگيرنده در ميزان توجه او به موضوع مؤثر 

موضوع  ةپس از اينكه معلم در زمين. است

 ،ن را جلب كردآموزامورد آموزش توجه دانش

بايد به عنوان الگو  آموزان دانشبايد آنچه را كه 

 .نمايدرا معرفي  ،يا سرمشق به آن توجه كنند

فيلم  نمايش از طريقتواند  اين قسمت مي

آموزشي، نشان دادن تصوير يا به صورت يك 

  . فعاليت نمايشي ارائه شود

هنگام وقوع زلزله "در آموزش موضوع 



 

كتاب علوم پنجم  71 صفحه( "؟چه كار كنيم

معلم پس از ايجاد توجه اوليه  ،)1386، دبستان

-تعدادي از دانش با كمكتواند  در كودكان مي

 ،آنها را آماده كرده است آموزان كه از قبل

به صورت در كالس  مورد نظر راموضوع 

به عنوان معلم  واقع،در . اجرا كندنمايش 

 انآموز دانشگو داستاني را تعريف كند و  قصه

داستان را به صورت نمايش بازي كنند و 

اقدامات صحيح مانند حفظ آرامش، دور شدن 

 گيري در مكان از اجسام قابل سقوط و پناه

الزم است معلم در . هاي مناسب را نشان دهند

تمام اين نمايش از جمالت يا عالئمي براي جلب 

استفاده  و يادگيري آنها توجه دانش آموزان

  . كند

  به يادسپاري يا يادداري مرحله -2- 5

دو رويداد مورد نياز براي يادگيري از راه 

   :مشاهده عبارتند از

  ؛)توجه ةمرحل(د سرمشق توجه به عملكر -1

دراز  ةايي آن عملكرد در حافظمرحله بازنم -2

  ).يادسپاري ةمرحل(مدت 

يادسپاري و بازنمايي اعمال مورد  ةمرحل

ني تصوير ذه(مشاهده به دو صورت تجسمي 

اين مرحله . پذيردو كالمي صورت مي) پديده

 ةبراي يادداري و نگهداري مطالب در حافظ

بعدي آنها بسيار ضروري  ةو استفاد دراز مدت

تواند در اين قسمت از  مي معلم. است

اگر  ،به عنوان مثال. ال بپرسدسؤ آموزان دانش

هنگام وقوع زلزله در كالس درس بوديم چه 

بخواهد  آموزان دانش؟ يا ازكار بايد انجام دهيم

گيري در مدرسه يا خانه  هاي مناسب پناه مكان

اين پرسشها . را هنگام وقوع زلزله نام ببرند

آنچه را كه ياد  آموزان دانشتا شود  باعث مي

 و سازماندهي نمودهاند در ذهن خود  گرفته

در اين مرحله . آورند به يادرا مناسب پاسخ 

سپس اگر پاسخي . كند معلم پاسخ را گوش مي

د و مجدداً را تصحيح كن بايد آننادرست بود، 

اين امر باعث شركت فعال  .آن را شرح دهد

آنها براي  ةانگيز برانگيختن و آموزان دانش

  .شود يادگيري مي ةادام

  مرحله توليدي يا بازآفريني -3- 5

 ،اي مشاهدهاز يادگيري در سومين مرحله 

ه شده در كالمي يا تجسمي ذخير رمزهاي



 

. آيند حافظه به صورت اعمال آشكار در مي

آموز به معلم  انجام اين مرحله از سوي دانش

را در مقايسه  اوعملكرد  ةدهد تا نحو امكان مي

به . ارزيابي كند دبا آنچه كه قرار بوده بياموز

بتواند آموز ممكن است  دانش ،عنوان مثال

اما ، هاي مناسب را نام ببرد گيري در مكان پناه

گيري در  پناهتا واهد خ ميزماني كه معلم از او 

قادر  ،ارچوب در را نشان دهدهزير ميز يا چ

 .را به طور صحيح انجام دهد اين عملنباشد تا 

در واقع كم و كسرهاي يادگيري تنها در 

صورتي معلوم خواهد شد كه معلم از 

بخواهد تا آنچه را مشاهده  گانيادگيرند

يكي از . دنلي نشان دهبه صورت عم اند كرده

گيري رفتار آموخته شده تدابير مؤثر در شكل

معلم . است 3بازخورد اصالحي ،از راه مشاهده

تواند  هم مي ،آموزان دانشدر بازخورددادن به 

نكات مثبت عملكردشان را به آنان اطالع دهد و 

البته نبايد اين . هم نكات منفي را گوشزد نمايد

  . نوان تنبيه تعبير كردبازخورد اصالحي را به ع

 

 

                                                 
3 Corrective Feedback 

  انگيزشية مرحل -4- 5

رفتار يادگرفته  ،اي در يادگيري مشاهده

شده از راه مشاهده در صورتي به عملكرد 

به . شود كه با تقويت همراه باشد تبديل مي

يادگيري ممكن است در غياب  ،ديگر عبارت

اما تبديل آن به  ،عوامل تقويتي صورت پذيرد

ياز به عوامل انگيزشي عملكرد قابل مشاهده ن

بنابراين الزم است . يعني تقويت و پاداش دارد

ي آموزان دانشمعلم امتياز يا تشويقي را براي 

در نظر  ،دهند انجام ميرا كه عملكرد صحيح 

به نحو مطلوب را و عملكردهاي نادرست  گرفته

در  ،در نهايت .تصحيح نمايد و بازسازي

مواره هآموزش از طريق مشاهده معلم بايد 

   :نكات زير را در نظر داشته باشد

كمك عالئم و را به  آموزان دانشتوجه  -

 ؛جلب كند كلمات به موضوع درس

كمك كند تا نكات مهم  آموزان دانشبه  -

را از نكات غيرمهم جدا كند و بر مطالب 

 ؛تأكيد كند مهم تر

دانش آموزان را در تمامي سعي كند  -

 بحث هاي كالس شركت دهد؛



 

كمك كند تا اطالعات  وزانآم دانشبه  -

 دانستند جديد را با آنچه از قبل مي

 مرتبط سازند،

فرصت تكرار و مرور اطالعات را براي  -

 ؛كالس فراهم نمايدافراد  ةهم

صورت ه بموضوعات درسي را  -

سازمان يافته و روشن ارائه منسجم، 

 ؛نمايد

و نه حفظ يادگيري عميق مطالب بر  -

 .)2،11(كندتأكيد  طوطي وار آن

  يادگيري در حد تسلط - 6

حد يادگيري در  ديگر الگوي تدريس ةنمون

 اصلياين الگو بر يك فرض . تسلط است

اگر شرايط مناسب آموزشي استوار است كه 

 ،د و زمان كافي در نظر گرفته شودفراهم شو

 هدف ةتوانند به هميادگيرندگان مي ةتقريباً هم

د و بر آن تسلط نهاي آموزشي يك درس برس

الگوي يادگيري در حد تسلط شامل . )2( ندياب

 كلي است كه در زير شرح داده ةهشت مرحل

  :شود مي

  

  تعيين هدفهاي آموزشي -1- 6

 گوي تدريس مانند ساير روشدر اين ال

هاي آموزشي بايد  هدف ،هاي آموزشي

تواند با مراجعه  البته معلم مي. مشخص شوند

  .ودبه كتاب راهنماي معلم از اين اهداف آگاه ش

تعيين رفتارهاي ورودي و سنجش  -2- 6

  آغازين

 ،هاي آموزشي بعد از مشخص شدن هدف

معلم بايد رفتارهاي ورودي يا درواقع اطالعات 

براي يادگيري درس  آموزان دانشاوليه كه 

د را مشخص كند و بر نجديد به آنها نياز دار

 آموزان دانشاساس آنها يك سنجش آغازين از 

، معلم "زمين ناآرام"سدردر  .به عمل آورد

قبل از شروع درس اطالعات اوليه را كه  بايد

ضروري  آموزان دانشتوسط دانستن آنها 

ات سيار زمين يكي از"مانند اينكه است؛ 

را  سه چهارم زمين"، "شمسي است ةمنظوم

كره زمين پوياست و "و  "آب فرا گرفته است

پس  .تعيين كندرا  "تسدر حال تغيير وتحول ا

يك سنجش  بايد ،ص شدن اطالعاتمشخاز 

به صورت  هايي لؤاسو  هآغازين به عمل آورد



 

. پرسيده شود آموزان دانششفاهي يا كتبي از 

هدف از اين ارزشيابي آن است كه معلم پيش 

- دانش آيا كه از شروع آموزش تعيين كند

آموزان آمادگي الزم را براي شروع درس تازه 

مادگي در اين آدر صورتي كه . يا خير دارند

آن را از طريق ، بايد وجود نداشت انآموز دانش

 ....و  نشان دادن تصاويرارائه و مفاهيم،  شرح 

  . ايجاد نمايد

  تعيين حد تسلط -3- 6

معلم در اين الگو با دونوع ارزشيابي 

  :روست  هروب

براي كه در واقع  4ارزشيابي تكويني) 1 

آموزان و آگاهي از ميزان يادگيري دانش

هاي آنها پس از  دانسته ها و مهارت اصالح

پايان هر يك از واحدهاي آموزشي صورت 

   .گيردمي

كه همان آزمون  5ارزشيابي تراكمي ) 2

در پايان كل محتواي درس  وجامع نهايي است 

  .انجام مي شود

 يابنابراين بايد يك حد تسلط و معيار  

                                                 
4  Formative Evaluation 
5  Summative Evaluation 

مالك عملكرد توسط معلم تعيين شود كه نشان 

هاي  دگان در يادگيري هدفدهد يادگيرن

به عنوان مثال  .اند آموزشي به حد تسلط رسيده

 " و موضوع "زمين ناآرام"معلم در درس 

تواند  مي، "هنگام وقوع زلزله چه كار بايد كنيم؟

گيري صحيح در اماكن  پناه حد تسلط را انجام

 ،به اين ترتيب كه مناسب در نظر بگيرد

ولت سهدقت و هاي مذكور با  ارزشيابي

  .شدخواهد  انجامبيشتري 

  يادگيري - تعيين واحدهاي آموزش -4- 6

معلم در اين روش آموزشي محتواي درس 

يادگيري  -خود را به يك رشته واحد آموزش

اين كار با مراجعه به معموالً  كه كند تقسيم مي

هر دو يا سه  .گيرد محتواي كتاب صورت مي

محتوا كه به هم مرتبط هستند و داراي  ءجز

به  ،باشندهاي آموزشي متجانس مي دفه

يادگيري در نظر  -عنوان يك واحد آموزش

زمين "مثالً معلم در درس . شوند گرفته مي

ساختمان دروني زمين و " تواند مي "ناآرام

به عنوان يك واحد و موضوع را  "لرزه زمين

را به  "؟نيمبايدكه چه كار لهنگام وقوع زلز"



 

گيرد و مطالب عنوان يك واحد ديگر در نظر ب

  . خود را سازماندهي نمايد

  اجراي آموزش گروهي -5- 6

هاي  در اين مرحله معلم با استفاده از شيوه

آموزشي مانند سخنراني، بحث گروهي، 

يا  استفاده از وسايل ديداري و شنيداري

واحدهاي آموزشي را كه اندازي كارگاه،  راه

به عنوان . دهد ميقبالً تعيين كرده است آموزش 

تواند به  را مي "زمين ناآرام" ، درسمثال

از قبل  ورائه دهد يك كارگاه آموزشي اصورت 

 موضوعات. بندي نمايد گروهرا  آموزان دانش

ايجاد مانند ساختمان دروني زمين،  يآموزش

 و لرزه خيزي جهان و كشور ايران ،لرزه زمين

 بين گروه را اقدامات صحيح هنگام وقوع زلزله

 ن تقسيم كند و با معرفي منابعآموزا هاي دانش

اي  جلسه تا دراز آنها بخواهد  فمختلآموزشي 

آوري شده خود را  مطالب جمعتعيين شده، 

اجازه  بهتر است ،در اين مرحله. ارائه دهند

داده آموزان  به دانشو نوآوري  ابتكار عمل

هاي كوچك  آموزان با آزمايش مثالً دانش. شود

يا با ساخت  ان دهندلرزه را نش علت ايجاد زمين

هاي مناسب و  مسكوني مكان ةماكت خان

 ،در نهايت .را مشخص كنندگيري  پناهنامناسب 

اي كه براي آموزش تعيين شده است  در جلسه

به صورت را گروههاي مختلف آموزان  دانش

با بحث  تا همگي دهدتركيبي در يك گروه قرار 

هاي يكديگر  از تجربيات و دانسته و تبادل نظر

گروهي به اين ترتيب آموزش . مطلع شوند

آموزان در اين همه دانش و گرفتهصورت 

  .داشته اند آموزش شركت فعال

اجراي ارزشيابي تكويني و آموزش  -6- 6

  اصالحي

بايد معلم  ،همانطوركه قبالً توضيح داده شد

 يك در هر مرحله و در پايان هر واحد آموزشي

ترتيب با  به اين. جام دهدارزشيابي تكويني ان

موزشي آهاي  هايي مبتني بر هدف لؤاطرح س

هاي از پيش تعيين شده ميزان يادگيري  و مالك

ر نقصي در كند و اگ آموزان را بررسي مي دانش

با آموزش  ،يادگيري آنها وجود داشت

كه معموالً اما نه الزاماً به طور فردي  ،اصالحي

ها را  كاستي ،شود آموز داده مي به دانش

 و مناسب و راهنمايي هاي الزم مودهنبرطرف 

  . دهد دانش آموزان ارائه را به



 

  اجراي ارزشيابي تراكمي -7- 6

 ،موزش محتواي كلي درسآپس از پايان 

با در نظر ) آزمون جامع(ارزشيابي تراكمي 

اين  .شود انجام ميهاي آموزشي  گرفتن هدف

تواند به صورت پرسش و پاسخ  ارزشيابي مي

نشان دادن (عملي فعاليت تي شفاهي، كتبي يا ح

معلم در پايان  ،مثال به عنوان. باشد) مهارت

تا آموزان بخواهد  دانشاز با زدن سوت،  ،درس

انجام در كالس درس گيري صحيح را  پناه

به اين ترتيب ميزان يادگيري آنها از  .دهند

 "هنگام وقوع زلزله چه كار بايد كنيم؟"موضوع 

واقص امر و ن شود مي بررسي توسط معلم

   . گردد ميتدريس و يادگيري مشخص و اصالح 

  تجديدنظر در طرح آموزشي -8- 6

پس از به دست آوردن نتايج ارزشيابي 

يادگيرندگان،  موفقيتنهايي و تعيين ميزان 

اثربخشي  ةتواند به قضاوت دربار معلم مي

طرح آموزشي و فعاليت خود در رابطه با آنچه 

در . بپردازد است آموزش دادهآموزان   دانش به

دست آمده نشان دهد كه صورتي كه نتايج ب

ازدهي مورد نياز دست نيافته است، به ب معلم

نظر در مراحل كار خود اقدام بايد به تجديد 

 براي آموزشآن نواقص و در جهت رفع  نموده

  . )2،12(بكوشد هاي آينده

 پيشنهاداتها و  يافته - 7

  مربيان مقطع پيش دبستاني   -1- 7

 ياساس آنچه گفته شد، به طور كل بر

هاي آموزشي  مربيان در استفاده از روش

مبتني بر بازي بايد نكات زير را مورد توجه 

  :قرار دهند

هدف كلي از آموزش زلزله و ايمني براي  -

با  كودكانآشنايي فقط  گروه پيش دبستاني

زلزله به عنوان لرزش زمين و يادگيري 

است زله العمل صحيح هنگام وقوع زل عكس

در تمامي مراحل  مربي بايد اين هدف را كه

 .ددهآموزش مدنظر قرار 

در تمام مراحل آموزش بايد از ايجاد ترس و  -

العمل و رفتار  عكس. نگراني جلوگيري شود

نيز در اين امر بسيار پر اهميت  مربيمناسب 

 .است

همانگونه كه ذكر شد، موضوع زلزله و ايمني  -

در  .س استموضوعي انتزاعي و ناملمو



 

بايد مطالب را از ساده به  مربياننتيجه 

، از كلي به جزئي و از عيني به دشوار

 .آموزش دهند انتزاعي

ويژگي برجسته روش بازي تغيير و تنوع  -

در تمامي  مربيبنابراين بهتر است . است

هاي متنوع استفاده  مراحل آموزش از روش

كند و حوصله و زمان بيشتري را براي 

تواند يك جلسه از  مي او. دهد آموزش قرار

گويي ارائه دهد، به اين  آموزش را با قصه

كه كودكان را در يك گروه بزرگ  صورت

هاي  گرد هم آورد و با كمك دستكش

اي ابداعي در مورد زلزله  قصه ،عروسكي

با پخش  ،سپس، در جلسه بعد. تعريف كند

از كودكان بخواهد  6"زلزله و ايمني"شعر 

اند همراه  قبل ياد گرفته ةجلس دركه آنچه را 

به عنوان مثال پناهگيري (شعر نشان دهند 

بنابراين با ايجاد تنوع، عالقه و ). زير ميز

يابد و  كودكان به يادگيري افزايش مي ةانگيز

مطالب در ذهن كودك به صورت پايدار نقش 

 .مي بندد

                                                 
، پژوهشگاه بين المللي زلزله "زلزله و ايمني" قصه شعر ونوار   6

  .1375شناسي و مهندسي زلزله، 

طراحي برنامه در اجراي روش بازي امري  -

ها  ر اساس فعاليتاين طراحي ب. حياتي است

و اهداف ويژه اين مقطع شامل طراحي 

. هاي كوتاه مدت و بلند مدت است برنامه

مربي با توجه به اهميت و ويژگي خاص 

اي كوتاه مدت يك  موضوع زلزله بايد برنامه

موضوع براي كودكان طراحي كند و  اي هفته

. زلزله و ايمني را طي اين مدت آموزش دهد

هفتگي به صورت پس از اتمام آموزش 

متناوب اين موضوع را در برنامه هاي بلند 

 . مدت تمرين و تكرار نمايد

هاي خود  شوند تا دانسته كودكان بايد ترغيب -

را به ديگران از جمله دوستان، والدين و 

مثالً شعر . خويشاوندان خود منتقل نمايند

. زلزله و ايمني را براي خانواده خود بخوانند

در گسترش و ثبات فرهنگ  اين امر مي تواند

 .ايمني در كل جامعه مؤثر واقع گردد

تشويق و پاداش كودكان توسط مربيان يا  -

تواند تأثير زيادي در  مديران مهدكودك مي

 .سرعت يادگيري آنها داشته باشد
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ي هابه عنوان الگو بخش قبلي سهآنچه در 

بستان ذكر تدريس زلزله و ايمني براي مقطع د

ها  اندك از بيشمار روش هايي نمونهفقط شد، 

و  برنامه ريزان درسيهايي است كه  و فعاليت

و كالس درس  ها  توانند در برنامه معلمان مي

در واقع عالقه و . خود از آنها استفاده كنند

 معلم و توانايي ذهني و جسمي دانش ةانگيز

هاي گوناگون و متنوعي  تواند روش آموزان مي

ته حائز كن. وجود آورده را براي تدريس ب

روش يا هر از  اهميت اين است كه معلمين

الگوي تدريس كه براي آموزش موضوع زلزله 

نكات زير همواره بايد  كنند و ايمني استفاده مي

  :دنرا در نظر داشته باش

آموزشي را به هاي  در ابتداي آموزش هدف -

 اين امر باعث. آموزان شرح دهند دانش

 انآموز شود تا انتظار معلم از دانش مي

د نشو نيز متوجه مي آنانمشخص شود و 

گاهي . دنكه بايد به چه نقطه يا هدفي برس

اوقات ذكر فايده يا اهميت موضوع درسي 

تواند  نيز مي) اهميت آمادگي در برابر زلزله(

 .در تسهيل امر يادگيري مؤثر باشد

طور روشن و واضح  مطالب آموزشي به -

از ايجاد  و هدشآموزان بيان  انشبراي د

 .شودهاي انتزاعي اجتناب  پيچيدگي و مثال

هاي  فعاليت مشاركت دانش آموزان در -

 .نمايد را تسهيل مييادگيري گروهي فرايند 

تناسب با م معلم بايد مطالب آموزشي را -

 .بيان نمايد ينروحيات مخاطب

قابل بايد مطالب ارائه شده از سوي معلم  -

    .موم دانش آموزان باشددسترس براي ع

 علم بايد تسلط كافي بر موضوع درسيم -

لرزه،  علت ايجاد زميناز داشته باشد، مثالً 

هاي بزرگ جهان و اقدامات آمادگي  زلزله

ند مطالب تا بتوا مطلع باشددر برابر زلزله 

 .تقال دهدبه دانش آموز انرا به راحتي 

به عنوان اصل بايد  حتماًتقويت و پاداش  -

 . م در آموزش مورد توجه قرار گيردمه

موقعيتي مانند زلزله فرضي براي  -

آنها آموزان در نظر گرفته شود تا  دانش

هاي خود را در يك موقعيت  واكنش بتوانند

د، مثالً اجراي مانور زلزله نواقعي محك بزن



 

 دانش ةافزايش انگيزه و عالقدر تواند  مي

 .آموزان براي يادگيري بسيار مؤثر باشد

 گيري نتيجه - 8

پذيري كودكان در برابر سوانح  آسيب

طبيعي در كشور لرزه خيزي همانند ايران، 

 در برابر كيد بر گسترش فرهنگ ايمنيألزوم ت

ذكر مي جامعه مت ازميان اين گروه در را زلزله 

 آموزشيهاي  روش حاضر به ارائه ةمقال. سازد

زلزله و "موضوع در مورد و الگوهاي تدريس 

خصوص بيان و معلمين در براي مر "ايمني

. امر آموزش و يادگيري پرداخته است تسهيل

آموزش  ةبرنامالبته بايد خاطر نشان ساخت كه 

ايمني در برابر زلزله به عنوان مبحثي نو در 

هاي  ايران مطرح است و محتوا و روش

 ةو اشاعآموزش آن نياز به گسترش 

مان در اين ميان، مربيان و معل. روزافزون دارد

به عنوان يكي از محورهاي اصلي آموزش در 

بايد به عوامل  "زلزله و ايمني"ارائه موضوع 

 ،مختلفي از جمله تنوع آب و هوا، خاك منطقه

 توجه كنند هاي فرهنگي و بومي و غيره تفاوت

با در نظر گرفتن  ،هاي آموزشي را و روش

  .انتخاب كنند ،تمامي عواملي كه ذكر شد

مناسب آموزشي اي ه مهاميد است با برنا

ارتباطي بين  ةبراي كودكان و ايجاد حلق

د اين رآموزشي آموخته شده و كاربمحتواي 

 ،ي كودكانگهاي واقعي زند در موقعيت امحتو

فرهنگ ايمني و تداوم در گسترش گامي مؤثر 

  .برداشته شوددر كشور در برابر زلزله 
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Abstract 

Public education and preparedness are among the factors which can be effective in disaster 

risk reduction. The importance of this issue is such that these days the planners and experts 

identify education as one of the main indicators for confronting the disasters and reducing its 

impact. Therefore, achieving awareness and considering the safety measures are resulted 

from fundamental and continuous teaching which starts from the first stages of child learning 

and grows gradually. In this regard, education especially for preschool children and 

elementary level is of great importance and has been emphasized in the national education 

and training policies. With regard to the seismicity of the country and the importance of 

children as the future of any country and the messengers of safety, “Earthquake and safety” is 

among the issues that have been taken into consideration in formal and informal education in 

Iran and children get familiar with this subject in various stages from preschool to university 

level. This paper presents few samples of appropriate methods for teaching “Earthquake and 

safety” to teachers and instructors in preschool and school level in order to enhance and 

improve education.  

Keywords:  
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