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Aims: Children are among the most vulnerable people in emergencies. Education and promotion 

of children's abilities and skills in safety are among the most important indicators of the level of 

health and safety in a community. Therefore, this study aims to identify and explain the 

dimensions of children's safety education in emergencies and present the necessary solutions. 

Materials & Methods: In this article, the comparative study by "George F. Berry" was used, 

consisting of four stages of description, interpretation, contiguity and comparison. In each stage, 

we described each of the studied factors separately. This comparative study analyzed the safety 

curriculum in countries that, according to UNICEF, have a comprehensive curriculum on 

promoting safety culture to reduce the damage caused by natural disasters (Japan, France, Russia, 

Turkey, Georgia, and Bangladesh), and used purposive sampling technique. 

Findings: The studied countries have divided the dimensions of safety culture education into 

four main dimensions in the school curriculum: integration approaches, learning methods, 

evaluation methods, and professional development of teachers. 

Conclusion: A comparison of the extracted components between Iran and the selected countries 

revealed that, in the Iranian curriculum, little or no attention had been paid to some components, 

such as post-accident first aid training (Turkey), health education skills and health promotion 

(Georgia), and the method to control and behave in accidents. However, training and improving 

children’s abilities and skills in safety are among the most important child safety indicators. 

Paying attention to these dimensions will play a significant role in the proper performance of 

emergency, police, and relief missions by preventing accidents. 
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کودکان  یهاو مهارت هایو آموزش و ارتقاء توانمند گردندیمحسوب م رمترقبهیافراد در برابر حوادث غ نیرتریپذبیکودکان از آساهداف: 
 نییو تب ییرو هدف پژوهش حاضر شناسا نی. از اباشدیجامعه م کی تیسطح سالمت و امن یهاشاخص نیتراز مهم یمنیا نهیدر زم

 .الزم بود یو ارائه راهکارها رمترقبهیحوادث غ درکودکان  یمنیابعاد آموزش ا

 سهیو مقا یهمجوار ر،یتفس ف،ی"، شامل چهار مرحله توصGeorge F. Bereday" یقیپژوهش از مطالعه تطب نیدر اها: و روش مواد
برنامه  لیبا تحل ،یقیپژوهش تطب نیبه صورت جداگانه پرداخته شد. ا قیاز عوامل مورد تحق کیهر  فیاستفاده شد. در هر مرحله به توص

برنامه  یاراد یعیطب یایاز بال یبا هدف کاهش خسارات ناش یمنیدر بحث ارتقاء فرهنگ ا" سفیونیکه از نظر " ییدر کشورها یمنیا یدرس
هدفمند  یریگگرجستان و بنگالدش(، با استفاده از روش نمونه ه،یترک ه،یاند )ژاپن، فرانسه، روسخود بوده یدر برنامه درس یجامع یآموزش

 .انجام شد

 یرا در برنامه درس یمنیگرجستان و بنگالدش( ابعاد آموزش فرهنگ ا ه،یترک ه،یموردمطالعه )ژاپن، فرانسه، روس یکشورها: هاافتهی
 نموده یبندمیمعلمان تقس یاو توسعه حرفه یابیارزش یهاروش ،یریادگی یهاادغام، روش یکردهای: رویبعد اصل 4آموزان به دانش
 .بودند

ها ز مؤلفها یبه برخ رانیا یکه در برنامه درس دیمشخص گرد رانیمنتخب با ا یشده از کشورهااستخراج یهامؤلفه سهیاز مقا: یریگجهینت
سالمت )گرجستان( و نحوه کنترل و رفتار در  یآموزش بهداشت و ارتقا یها(، مهارتهیپس از حادثه )ترک هیاول یهامانند آموزش کمک

 نیتراز مهم یمنیا نهیکودکان در زم یهاو مهارت هایست. حال آنکه آموزش و ارتقاء توانمندنشده ا یهاصاًل توج ایحوادث، کمتر 
 یهاتیدر انجام مطلوب مأمور یانیاز وقوع حادثه کمک شا یریشگیابعاد با پ نیکودکان محسوب شده و توجه به ا یمنیا یهاشاخص
 .خواهد نمود فایا یو امداد یانتظام ،یاورژانس

 رمترقبهیحوادث غ ،یریشگیو بهداشت، آموزش، کودکان، پ یسالمت ،یمنیاها: کليدواژه 
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 مقدمه
 هاهای دولتامروزه حوادث و بالیا، بخش بزرگی از منابع و برنامه

اند. آمارها نیز معرف رشد فزاینده وقوع را به خود اختصاص داده
ساله و حوادث و بالیا همه هستندحوادث در گوشه و کنار دنیا 

ها تحمیل ها و ملتتلفات جانی و خسارات مالی فراوانی به دولت
اله بالیای گوناگونی همانند زلزله، سیل، طوفان، س[. همه1کنند ]می

های مختلفی از جهان را گرفتار سوزی، قسمتتصادفات و آتش
های مستقیم جانی و کند که پیامدهای فراوانی همچون آسیبمی

[. تجارب گذشته و شواهد موجود نشان 2گذارد ]مالی برجای می
ها را ضربهترین دهد که بخش آموزش و پرورش یکی از سختمی

[ مواردی 3بیند ]های دیگر در صورت وقوع بالیا میدر کنار بخش
های اخیر در همچون زلزله بم، سیل قم و زلزله کرمانشاه در سال

ایران؛ به دلیل فروپاشی ساختاری در مدارس، منجر به قطع ارتباط 
گیرترین مخاطره ر آخرین و همهآموزان شد. دبین مدرسه و دانش

ه ابعاد جهانی پاندمیک به خود گرفته است، کروناویروس داده کرخ
 [. 4است ]

ها و توان به آسیباز تبعات مستقیم فجایع بر کودکان می
دسترسی به مراکز، خدمات و جسمی شدید، عدم یهاجراحت

ند شهری مان یهاانیشرامکانات بهداشتی و درمانی به دلیل خرابی 
خانواده، اشاره نمود. تبعات  و جدایی از هاپلها و تخریب جاده

 ،گرددغیرمستقیمی که در اثر سوانح بر کودکان کشور تحمیل می
تواند، یک اثر روانی مخرب بر حوادث غیرمترقبه میمتعدد است. 

، ادهسوءاستفکودکان داشته و در نتیجه کودکان نیاز به حفاظت از 
های جسمی و روحی، ناراحتی، جدایی از خانواده و غیره را آسیب
ای در مورد بروز اختالل استرس پس از مطالعههای [. یافته5دارند ]

ان کود ک( در PTSD -post trauma stress disorderحادثه )
ای در جنوب هند حاکی از یافته از حادثه سونامی در منطقهنجات
ه با خطر مرگ کدختران و نوجوانانی  در میان PTSDه ک استآن 

ساله بیشتر به این  14تا  7ان کود کو  استتر ند، شایعاهمواجه شد
برخی از بازماندگان  ،[. از طرفی مشاهده شده6] انداختالل مبتال شده

یابند و برخی دیگر عالئم پایدار و بعد از آسیب به سرعت بهبود می
PTSD همراه دارند ربه آسیب با خود بهها پس از تجها یا سالرا ماه

زان آموپذیری دانشکننده، آسیب[. نتایج پژوهشی دیگر بیان7]
[. زمانی که 6] استها، در برابر حوادث دبستانی بر اساس یافته

گیرند، با مشکالت متعدد جسمی، کودکان در معرض حوادث قرار می
به دوری توان روحی و عاطفی مواجه شده و از این دست مسائل می

از والدین، استرس پس از سانحه، کابوس شبانه، پرخاشگری، اعتماد 
ها در ترین یافته[. بیشترین و عمومی8نفس پایین اشاره نمود ]به

هایی است که عمدتًا در بوده که بیانگر آسیب PTSDتحقیقات، 
زدگان، دیدگان از تصادفات، طوفانماندگان از جنگ، سانحهباقی

[ که در این 9شود ]سوزی دیده میفجایع زلزله و آتش گرفتارشدگان
والی ئس .استانکار  شده بر کودکان غیرقابلهای واردزمینه آسیب

متولی  یهاسازماناین است که  آیدیمکه در زمان بالیا پیش 
 ظایفطبق و رسیدگی به کودکان و آموزش آنها در زمان بالیا کیست؟

انتظامی در سوانح و  ینیرو ،هیئت وزیران 12/2/1372مصوب 
حافظ امنیت و  یطبیعی موظف است که به عنوان نیرو یبالیا

جزء اولین نیروهایی باشد که در هنگام بروز هرگونه  ،آسایش مردم
[. نیروی انتظامی در 10سانحه یا حوادث در محل حاضر شوند ]

مواردی که سالمت جسمانی و روانی کودکان در معرض خطر جدی 
های ساماندهی کودکان قرار گیرد وظیفه دارد در اجرای طرح

و نهادهای اجتماعی دیگر،  هاسازماندیده در فجایع در کنار آسیب
شت، درمان و آموزش پزشکی در همکاری کند. از طرفی وزارت بهدا

شرح کارکردهای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در بالیا 
های آموزشی به ( به "طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامهS9-2)پیوست 

های بهداشتی منطقه با همکاری همه منظور مداخله در اولویت
کید أتی، حین و بعد از وقوع بالیا" واحدهای بهداشتی در شرایط عاد

  [.11دارد ]
آموزان در شکل گرفتن نسل آینده و ارتقاء علیرغم اینکه دانش

و  های ارتقای سالمتسالمت اجتماع بسیار مهم هستند، در تالش
 شوندینمعنوان یک اولویت در نظر گرفته  بهدر سراسر جهان  ایمنی

بهداشت و ایمنی را از  یهامؤلفه[ و حال آنکه اگر آموزش 12]
های اولیه زندگی یک انسان آغاز کنیم، فردی مسئول و سال

و اگر این عمل در سطح  یماکردهشایسته را در این زمینه تربیت 
گسترده صورت گیرد، در آینده نسلی را خواهیم داشت که رعایت 

 د.دهمسائل بهداشتی و ایمنی را جزء الینفک زندگی خود قرار می
فرض پژوهش حاضر، آموزش ایمنی کودکان پیش بر اساس

در کاهش خطرات حوادث غیرمترقبه مستلزم کاوش در تجارب 
. آموزش فرهنگ ایمنی در ژاپن، به سه استکشورهای پیشرو 

بخش عمده تقسیم شده است. ایمنی عمومی )ایمن بودن در برابر 
های جنایی(، ایمنی ترافیک و کاهش خطر بالیا حوادث و فعالیت

[. کشور گرجستان نیز، سه رکن اساسی سالمت و ایمنی، امنیت 13]
های زندگی را در برنامه درسی ایمنی خود گنجانده است. و مهارت

گرجستان توانسته است هرچند دیرهنگام، اما بسیار منسجم و با 
[. در انتخاب 14های دولت برنامه خود را پیش ببرد ]حمایت
ترکیه، پس از تحوالت آموزشی های یادگیری مناسب، کشور روش
های تمرکز خود را بر روی سیل، زلزله و پرورش مهارت 2005سال 
های [. روش15های اولیه پس از مخاطرات قرار داده است ]کمک

تر از کشورهای ذکرشده یادگیری در بنگالدش کمی متفاوت
های تدریس شاد، جذاب و دوستانه باشد. در بنگالدش "روشمی

کید بر کار فردی یا گروهی و أیری و آموزش ایمنی با تبرای یادگ
[. 16] شودیمانجام تمرین مرتبط در یادگیری افراد استفاده 

گونه که مشهود است، نقش نهادهای اجتماعی و خدماتی همان
های امدادی و نشانی، کادر پزشکی و اورژانسمانند پلیس، آتش

 وانتینمنی و امنیت را اجتماعی و مربیان آنها در ارتقا فرهنگ ایم
های اولیه، محیط نادیده گرفت. گرجستان با ادغام آموزش کمک

زیست و بهداشت در کتاب علوم تجربی؛ از پزشکان )جهت آموزش 
نشانی احمر و آتشاولیه و بهداشت(، مربیان هالل یهاکمک

)جهت آموزش ایمنی( و پلیس )جهت آموزش امنیت( به عنوان 
 هاخانوادهها [. در بسیاری از آموزش17ده است ]معلم استفاده نمو

ی ها و برنامه درستوانند به کمک مربیان و معلمین در آموزشنیز می
تواند ها میگیری[. این تصمیم17ایمنی مشارکت داشته باشند ]

های ها، پیامشامل مسائلی نظیر پیشگیری از حوادث و بحران
حتی در خصوص مواد غذایی یا  های ایمنی، سالمتهداشتی، پیامب

 [.18و نوشیدنی سالم باشد ]
گونه که مشاهده شد اقدامات در زمینه ارتقا کیفیت همان

آموزش فرهنگ سالمت و ایمنی در کشورهای مختلف جهان رنگ 
های آموزشی و و بوی متفاوتی به خود گرفته و در قالب روش

ن وجه به ایهای درسی کمابیش نوآورانه نمود یافته است. تبرنامه
های آموزشی و ها که کمابیش زاییده تفاوت در نظامتفاوت
های حاکم بر آن جوامع باشد، ایده مناسبی را برای تدوین ارزش
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سازد. الزمه این امر بررسی، برنامه درسی ایمنی و بهداشت فراهم می
های درسی کشورهای پیشرو در واکاوی و تحلیل عناصر برنامه

ها وتها و تفادکان است تا با شناسایی شباهتآموزش ایمنی به کو
ریزان روی برنامهانداز وسیعی از راهکارهای پیشها، چشمو نوآوری

سازی و تدوین برنامه درسی متناسب با کتب درسی جهت تصمیم
 دوره دبستان در کشور مهیا گردد.

در مطالعه حاضر با هدف تعیین ابعاد برنامه درسی ایمنی در 
های موجود در برنامه پیشرو و همچنین تعیین نوآوریکشورهای 

کید بر آموزش دبستان أایمنی کشورهای مورد مطالعه با ت درسی
بر مبنای تجارب کشورهای مورد مطالعه، پیشنهادهای انجام شد تا 

یح تشر قابل ارائه برای برنامه درسی ایمنی در دوره ابتدایی ایران
 .گردد

 

 هامواد و روش
روش پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی و استدالل منطقی استوار 

گیرد. جامعه آماری در کاربردی قرار می یهاپژوهشاست و در گروه 
مقاله  27کتاب و  3مقاله انگلیسی زبان،  187تعداد این تحقیق 

ای هفارسی زبان مرتبط با موضوع مطالعه بود که در فاصله سال
چاپ شده بود. نمونه آماری با استفاده از روش  2019تا  2005
کتاب  2مقاله انگلیسی زبان،  15تعداد گیری هدفمند شامل نمونه

سه، روسیه، ژاپن، بنگالدش، مقاله فارسی زبان از کشورهای فران 3و 
گرجستان و ترکیه بود. روش انتخاب این کشورها نیز بدین ترتیب 

کشور در زمینه بالیای طبیعی دارای برنامه  32بود که اطالعات 
آوری شد و به روش دلفی اند، جمعجامعی در برنامه درسی خود بوده

تخصصان در نفر از اساتید و م 5)در دو مرحله( و با استفاده از نظر 
امر برنامه درسی کشور، کشورهای ترکیه، فرانسه، روسیه، گرجستان 

ان ای اساس بیو ژاپن انتخاب گردیدند. مطالعه اسنادی و کتابخانه
تحلیل توصیف و تفسیر مطالب موجود در این پژوهش را تشکیل 

" George F Bereday"دهد در این پژوهش از مطالعه تطبیقی می
توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه استفاده  شامل چهار مرحله

تحقیق بر اساس شواهد و  هاییدهپدشد. در مرحله اول توصیف 
کافی برای بررسی و  هاییافتهبرداری و تدارک اطالعات، یادداشت

نقادی در مرحله بعد انجام شد. در مرحله تفسیر، اطالعات 
ر مرحله در مرحله اول وارسی و تحلیل گردید. د شدهیآورجمع

ندی ببودند، طبقه شدههمجواری اطالعاتی که در مراحل قبل بررسی 
شده و در کنار هم قرار گرفتند و چارچوبی برای مرحله بعد یعنی 
مقایسه فراهم آمد. در مرحله مقایسه مواردی که در مرحله 
همجواری مطرح شده بودند دقیقًا با توجه به جزئیات مورد بررسی 

 [.19تند ]و مقایسه قرار گرف
های ادغام و روش هابرنامهبر اساس روش مطالعه، ابتدا 

برنامه درسی ایمنی و بهداشت در منابع منتخب بررسی شد. سپس 
وضعیت آموزش ایمنی بر اساس اسناد باالدستی مورد بررسی و 

کشورهای  هاییافتهتجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از آن 
بنگالدش، گرجستان و ترکیه(  موردمطالعه )فرانسه، روسیه، ژاپن،

های ایران تجزیه و تحلیل و با یکدیگر مقایسه شدند. برای با یافته
نیاز در این پژوهش یک جستجوی  دستیابی به اطالعات مورد

انجام شد.  2019گسترده از متون انگلیسی و فارسی زبان تا سال 
های فارسی و جستجوی الکترونیکی با استفاده از داده پایگاه

 Google Schoolar، PubMed، Science Direct، CINAHLیسی انگل
Medex،SID ، Magiran  وNoormags  مانند  ییهاواژهو با استفاده از

بهداشت، کاهش خطر بالیا، برنامه درسی، آموزش ایمنی، امنیت و 
سالمت انجام شد و تمام کتب و مقاالت مرتبط وارد مطالعه شد. 

جداولی  صورتبهو  بندیموردنظر گردآوری، طبقه یهادادهدر ادامه 
برای هر یک از عناصر برنامه درسی فرهنگ ایمنی، ارائه و مورد 

 .مقایسه قرار گرفتند

 
 هایافته
اطالعات توصیفی کشورهای مورد مطالعه )فرانسه، روسیه، الف( 

 ژاپن، بنگالدش، گرجستان و ترکیه(
ارائه گردید. از میان  1جدول مربوط به رویکردها در  یهاافتهی

ترین روش، "رویکرد تزریق شده، متداولرویکردهای متنوع استخراج
)گرجستان، فرانسه و ژاپن(. روش  بوددرسی  یهابرنامهیا ادغام" در 
یادگیری کاهش خطر بالیا در . از آنجا که بودمحور دیگر موضوع

ای و سیستماتیک اتفاق رشتهمیانموضوعات مختلف به روشی 
ورت صه افتد، کشورهای موردمطالعه بر استفاده از چند کتاب و بمی

 بودند گنجاندهمرتبط با بالیا را در کتب خود  یهاآموزشموضوعی، 
ها در )ترکیه، بنگالدش و ایران(. از کتبی که بیشتر از دیگر کتاب

علوم تجربی،  تبتوان ک، میبودآموزش مخاطرات استفاده شده 
 مطالعات اجتماعی و ادبیات آن کشورها را نام برد.

ارائه  2جدول یادگیری که در  یهاروشپژوهش در  یهاافتهی
ی هادهنده استفاده اکثر کشورها از تلفیقی از روشگردید، نشان

یادگیری مانند یادگیری فعال )عملی(، تعاملی و میدانی در آموزش 
های شاد و جذابی مانند شعر، تدریس که اغلب به شیوه بودبالیا 

به  که با توجه شدمینمایشی )کارتون و تئاتر( و بحث گروهی اجرا 
( دور از انتظار هالفهؤمبودن بسیاری از ش بالیا )مهارتیماهیت آموز

های فوق، یادگیری عاطفی )یعنی یادگیری که از میان روش. نبود
کمتر از  یمطالعات مورد در ،پردازد(به احساسات و عواطف می

اعث ب یی، خود به تنهاحوادث رایشده است. ز هیتوص گرید یهاروش
 ی،، از طرفشودیم ایدر گوشه و کنار دن یعواطف هر انسان ختنیبرانگ

بر عواطف خود کنترل داشته باشند تا  دیدر زمان حوادث، افراد با
 .رندیبگ میتصم عیو سر یبتوانند به درست

پژوهش رنگ و بویی دیگر  یهاافتهیارزشیابی در  یهاروش
و  بودحلقه مفقوده آموزش کاهش خطر بالیا و به نحوی  داشت

بته این . البودهای دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته نسبت به بخش
تواند به دلیل ماهیت آموزش بالیا باشد. در بعضی موارد، مسئله می

ارزیابی فقط به آزمون دانش مربوط به خطرات و اینکه در صورت 
. در دشتوان انجام داد، محدود میتهدید یا بروز یک فاجعه چه می

 آموزانکشورها )گرجستان، ایران و بنگالدش(، از دانش چند مورد از
. ای پاسخ دهندگزینهاالت چند ئوبه یک سری س شده بودخواسته 

های ارزشیابی، امکان سنجش میزان یادگیری در گونه روشاین
آموزان های مرتبط با فاجعه و یادگیری رفتاری دانشسطح مهارت
ها و توسعه ه مهارتو این در حالی است ک دهدینمرا تشخیص 

 .بودرفتاری از اهمیت اساسی برای کاهش خطر بالیا برخوردار 
یا شده در این پژوهش، به آموزش مطالعات ارائه تمامیدر 

راهنمایی معلمان در تسهیل یادگیری کاهش خطر در برابر حوادث 
 . در بعضی موارد،بود، اما رویکردها متفاوت شده بوددر کالس اشاره 

)بنگالدش(، اما حداقل یک  بوداد آموزشی برگزار نشده هیچ روید
)ایران(. در موارد دیگر،  بوددفترچه راهنمایی معلمان تدوین شده 

آموزش معلمان طبق یک مدل آبشاری، یعنی آموزش مربیان انجام 
، که سپس به آموزش سایر مربیان یا آموزش معلمان در دشمی
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. موارد بسیاری در استفاده )ژاپن و ترکیه( ختپرداصالحیت خود می
های امدادی مانند از افراد دیگر، غیر از معلمان مانند مربیان سازمان

در آموزش بالیا مشاهده  نشانان و پلیسپزشکان، هالل احمر، آتش
از ابعاد گوناگون برنامه درسی  یاخالصه )فرانسه و روسیه(. شد

فرهنگ ایمنی و فراوانی استفاده کشورها از ابعاد مختلف ادغام در 
 شد.ارائه  5جدول 

 
رویکردهای ادغام آموزش فرهنگ ایمنی در برنامه درسی کشورهای  (1جدول 

 مورد مطالعه
 رویکردهای ادغام کشورها

 گرجستان 

های های اولیه، مهارتکالس اول تا ششم: در علوم طبیعی )کمک -
 زندگی مرتبط با ایمنی و سالمت( 

 های پنجم و ششم: کالس -
در علوم طبیعی )تأثیر انسان بر طبیعت، اثرات زیست محیطی در برابر 

 ها، محیط زیست و بهداشت(بالیای طبیعی، اکوسیستم
، محیط زیست و توسعه پایدار، در علوم اجتماعی: انسان و طبیعت -

 مشارکت فعال برای یک محیط امن 
 جغرافیا: خطرات، علت و اثر آنها -

 ترکیه 

کالس اول،"علوم تجربی": چگونگی بروز بالیای طبیعی، آگاهی از  -
اقدامات ایمنی و چگونگی رفتار مناسب در مدرسه و در خانه به منظور 

 مصون ماندن از اثرات بالیای طبیعی.
کالس دوم ،"علوم تجربی":آنچه را که مردم برای حفظ زندگی خود 

 دانند.ضروری می
کالس سوم: تحقیق در مورد کاهش خطر در خانه وآشنایی با تجربه یک 

 لرزه آشنا. زمین
گیری بخشی از مقایسه و میانگین مدت کالس چهارم :"ریاضی" اندازه

زمان زلزله . پوشش علوم اجتماعی در کالس چهارم "مردم، اماکن و 
ها ، مفهوم فرسایش و از بین لرزهها" شامل بررسی دقیق زمینمحیط

های عملی برای به رفتن خاک ، علم و فناوری شامل مطالعه دوره
 رات بالیا. حداقل رساندن اث

های مربوط به خطرات کالس پنجم زبان ترکی شامل رسیدگی به داده
 احتمالی در هنگام وقوع زلزله.

های مربوط به فاجعه طبیعی در محیط کالس ششم، یادگیری به شیوه 
 .محلی

 فرانسه
 ها(ساله7-2کشف خطرات اصلی و یافتن راههای محافظت از خود ) -
 ها(ساله12-8فناورانه ) شناسایی خطرات طبیعی و -
 ها(ساله15-12تجزیه و تحلیل خطرات طبیعی و تکنولوژیک ) -

 ژاپن 

های سوم و مطالعات اجتماعی: بالیای خاص محلی و حوادث )کالس
چهارم(؛ ابتکارات و سازوکارهای محلی برای پاسخ به فاجعه 

و  های آتشفشانیهای پنجم و ششم(. علوم: مکانیسم فعالیت)کالس
های پنجم و ششم(. تربیت بدنی و بهداشتی: ها )کالسلرزهزمین

های کمکهای اولیه برای جراحات جزئی پیشگیری از صدمات و مهارت
 های پنجم و ششم(.)کالس

بخش  3دوره تحصیل مداوم: در رویکرد تحصیل مداوم، هدف شامل 
 -2توسعه دانش و آگاهی از خطرات  -1دانش، مهارت و نگرش است: 

شدن عواملی نگرش: فعال -3مهارت: کمک به خود، همکاری با دیگران 
که بتواند در بازسازی پس از فاجعه کمک کند مانند احساس شفقت، 

 .[21] تمایل به حمایت متقابل، احترام به زندگی افراد

 روسیه 

در برنامه درسی رسمی: درسی به نام زندگی ایمن از کالس دوم به  -
 بعد 
 درسی پنهان: استفاده از تلفیقی از رویکردهای مختلف  در برنامه -
هایی مانند: زندگی بدون خطر، الفبای امنیت و تهیه جزوات و کتاب -

 غیره 
های گوناگون مانند تولید محتوای آموزشی ایمنی توسط کارتون -

SPASIK   و دوستان 

 بنگالدش 

بنگالدش و لرزه، دین و مطالعات اخالقی )کالس سوم(؛ زمین
مطالعات جهانی )کالس چهارم(؛ مدیریت حوادث و فاجعه، دین و 
مطالعات اخالقی )کالس پنجم(؛ سیل و خشکسالی، زبان بنگالدشی 

ها، بنگالدش و مطالعات جهانی )کالس پنجم(؛ شعری بر روی طوفان
)کالس پنجم(؛ آب و هوا و فاجعه، علوم ابتدایی )کالس پنجم(؛ تغییر 

اجتماعی )کالس ششم(؛ بالیای طبیعی در بنگالدش  اوضاع، علوم
ریزی برای بندی انواع مختلف بالیا، برنامه)تعاریف فاجعه، طبقه

 فاجعه(

 رویکردهای ادغام کشورها

 ایران

علوم تجربی )کالس ششم(؛ سالمت بدن و زلزله، مطالعات اجتماعی 
)چهارم(؛ محیط زیست و چگونگی مراقبت از آن و )کالس سوم(؛ 

های مرتبط با ی، علوم تجربی )پنجم(، مهارتآشنایی با نهادهای امداد
 ها سالمتی و آلودگی

 
های یادگیری فرهنگ ایمنی در برنامه درسی کشورهای مورد روش (2جدول 

 مطالعه
 های یادگیری روش کشورها

 گرجستان 
استفاده از: یادگیری تعاملی )بارش فکری(، یادگیری تجربی )نمایش 

 )گشت و گذار در مناطق حادثه دیده( فیلم و تئاتر(، تجربی میدانی
 تدریس نمایشی -مطالعه موردی -یادگیری فعال ترکیه 
 ها بجز یادگیری عاطفی استفاده از: تلفیقی از یادگیری فرانسه

 ژاپن 

استفاده از متخصصان آموزش ایمنی و یا کسانی که حادثه برایشان 
 -ها(ها و موزهنشانیآتشسفرهای میدانی )به  -اتفاق افتاده است

استفاده از عروسک، بازی، داستان، فیلم،  -مصاحبه با افراد محلی
 آهنگ در رابطه با بالیا

 روسیه 
های کالسی تمرین -روش ایفای نقش - GAME LEARNINGروش 

 هاهای گروهی پس از مشاهده کارتونبحث -و خانگی

 بنگالدش 
 یادگیری فعال  -
 افزار آموزشی توام با بازی تهیه نرم -
 lilyتهیه کارتون  -

 استفاده از روش سخنرانی ، تعاملی  ایران

 
های ارزشیابی آموزش فرهنگ ایمنی در برنامه درسی روش( 3جدول 

 کشورهای مورد مطالعه
 های ارزشیابیروش کشورها

 گرجستان 
ارزشیابی تشخیصی: تمرکز بر کیفیت یادگیری و تعیین سطح 

 آموز دانش
 آموزای: تمرکز بر کنترل پویایی و پیشرفت دانشارزشیابی توسعه

 ترکیه 
تن تکلیف در خانه )یاف -استفاده از اشکال مختلف ارزشیابی در مدرسه

 موارد خطرناک در زمان زلزله در خانه(

 فرانسه

 DRRهای بسیار در گنجاندن موضوعات شاین کشور علیرغم تال
بصورت مارپیچی در برنامه درسی، تمرکز خود را بر یادگیری گذاشته 

های اجرا به ارزیابی است و فقط در مواردی معدود و آنهم در روش
 پرداخته است.

 ژاپن 
در حد خودارزیابی  DRRفقط چند نمونه پراکنده از ارزیابی آموزش 
 معلمین و مربیان این حوزه یافت شده است.

 روسیه 
 ارزیابی در طول دوره  -
 نامه عمرارزیابی نهایی پس از دوره ابتدایی جهت گرفتن گواهی -

 بنگالدش 
در حد خود ارزیابی  DRRفقط چند نمونه پراکنده از ارزیابی آموزش 

 معلمان یافت شده است.
 سواالت کتبی  ایران

 
ای معلم در آموزش فرهنگ ایمنی در برنامه ها توسعه حرفهروش (4جدول 

 درسی کشورهای مورد مطالعه
 ای معلمتوسعه حرفه کشورها

 گرجستان 
 ساعت با هدف: 14برگزاری یک کالس دو روزه 

 آموزش کاهش خطر بالیای طبیعی  -1
 روش تدریس تعاملی -2

 ترکیه 
 5اجرای یک دوره  -آموزش آبشاری برای معلمیناستفاده از روش 

 روزه آموزش بالیا و آموزش یادگیری فعال و یادگیری تجربی
 مربی درسی ایمنی و امنیتی  500تربیت  فرانسه

 ژاپن 
های چهتهیه کتاب -تهیه کتاب راهنمای معلم برای دبستان و دبیرستان

 آموزش آبشاری–محلی 

 روسیه 

 هایی برایعالی برتر در سراسر روسیه برنامه مؤسسه آموزش 40حدود 
های آموزش معلمان مبانی زندگی ایمن دارند. عالوه بر این، دوره

سازی نیز در مبانی زندگی ایمن وجود دارد و هر آموزش تکمیلی معلم
ساله یک برنامه یادگیری به عنوان آموزش غیررسمی )اضافی( معلمان 

 . [22] شودبرگزار می

 بنگالدش 
و فقط در سطح مهارت آموزی معلمان در سطح پایینی انجام شده است.

 کتاب راهنمای معلم بوده است. 
 استفاده از کتاب راهنمای معلم همراه با آموزش  ایران 



 و همکاران سرهنگی کادیجانی     216

 1399 پاییز، 4، شماره 9دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

خالصه ابعاد برنامه درسی فرهنگ ایمنی در بین کشورهای مورد ( 5جدول 
 مطالعه

 هاشاخص ابعاد

 ها / کشورهاداده

ان
ست
رج
گ

 

یه
رک
ت

یه 
س
رو

سه 
ران
ف

ش 
الد
نگ
ب

 

ن
ژاپ

ان 
یر
ا

 

ی ادغام
رویکردها

   *     کتاب محور 

 *   * * * * پروژه یا موضوع محور

    * *   همزیستی )برنامه جامع(
رویدادهای ویژه )مثال هفته ملی 

 آگاهی از بالیا(
* *   *  * 

ش
رو

ی
ی یادگیر

ها
 

 * *  * * * * یادگیری تعاملی )طوفان مغزی(
یادگیری عاطفی )به اشتراک 

 گذاشتن احساسات(
    *   

  *    * * مبتنی بر تحقیق 
تجربی )نمایش فیلم، انواع 

 ها،تئاتر و غیره(بازی
* * *  * *  

های تجربی میدانی )سفر به محل
 دیده(حادثه

*  *   *  

یادگیری عملی )مشارکت در 
افزایش آگاهی از خطر، تدوین 

 هایخطر، برگزاری کمپیننقشه 
 مرتبط و غیره (

* * * * * *  

ش
رو

ی
ی ارزشیاب

ها
 *  *  * * * سئواالت کتبی  

      *  ارزیابی تراکمی 
ارزیابی متوازن )ترکیبی از 
خالقانه و تراکمی، بعضًا همراه با 

 ارزیابی تشخیصی(
* *      

  *    * * خود ارزیابی و ارزیابی همساالن 

سعه
تو

 
حرفه

ی معلمان
ا

 

     * * * آموزش به تمامی معلمان
آموزش مربیگری )آموزش 

 آبشاری(
 *  *  *  

های هدف غیر از آموزش به گروه
معلمان )مدیران، والدین و 

 مربیان محلی(
 *    *  

 
 ایران (ب

های مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران مطابق وظایف و برنامه
های موجود در کشور برای و با هدف استفاده از تمامی پتانسیل

ها و اقدامات الزم اندیشی برنامهمقابله با حوادث احتمالی و پیش
پیشگیری و "های کلی نظام در خصوص در این زمینه، سیاست

 15در  "ی و حوادث غیرمترقبهکاهش خطرات ناشی از سوانح طبیع
از سوی مقام معظم  1384تصویب و سوم اردیبهشت  1383اسفند 

های کالن کشور ها و سیاسترهبری جهت اجرا و کاربست در برنامه
 .[20] ابالغ شد

در میان اسناد باالدستی مرتبط با آموزش و پرورش در بخشی 
ای است از مدرسه جلوه"تصریح شده است که  1404از افق مدرسه 

کننده نیازهای فردی و اجتماعی و محیط اخالقی، علمی، تأمین
 نیا. "بانشاط، مهرورز و برخوردار از هویت جمعیامن، سالم، 

 پنج فیدر رد رایز ؛تر استمتفاوت یبرنامه درس یموضوع در سند مل
شده  دیکأت یمنیا یهابه کسب مهارت ی،ریادگیو  تیترب یهاحوزه

آموزش آداب و  ،(یزندگ های)آداب و مهارت 11 فیاست. در رد
 یتیریخودمد یالزم برا یهایستگیشا ،یزندگ یهامهارت
شامل: آداب معاشرت،  یروزمره زندگ رآموزان در اداره امودانش

 یهاو مهارت فیزمان، کارکرد، وظا تیریمد شت،یآداب مع
 ،نینقش والد یفایخانواده و ا لیتشک یبرا یآمادگ ،یخانوادگ

، اوقات فراغت تیریمد ،یعاطف تیو ترب یجانیه یرفتارها تیریمد
 طیدر مح یو مطالعه، آداب زندگ یلیتحص یهامهارت ،یخودآگاه

 تیریمد ست،یز طیارتباط مؤثر، مراقبت از مح ،یابیتیهو ،یجازم
عامل و ریپدافند غ یهاو مهارت گرانیبحران و خطر، مهارت کار با د

 .شده است هیتوص ی،دفاع یآمادگ
وزارت کشور با همکاری وزارت آموزش و  1394در سال 

تدوین و اجرا  "طرح ملی مدرسه آماده"پرورش طرحی را به نام 
 ،ص مدارس شهر تهران بود، هدف اصلینمودند. در این طرح که مخت

ارتقای آمادگی، ایمنی و توانمندسازی مدارس شهر تهران برای 
. در این طرح، آموزش ابله با حوادث عنوان شده استمق

های آموزان بر اساس اردوی نیم، یک و دو روزه در محل پایگاهدانش
جهت  یابرنامهاما  بود،آموزی مدیریت بحران مناطق دانش یژهو

 [.21ورود این دروس به کتب درسی ارائه نشده است ]
اسناد باقی مانده سفانه هر آنچه که هست، هرچند کم، در أمت

س راست و شواهد و قرائن حاکی از آن است که برنامه درسی در دست
جمله شناخت مخاطرات طبیعی و هایی ازنیست که بتواند ویژگی

های اولیه، ها، اصول کمکساز، اصول مدیریت در بحرانانسان
آموزان طور یکپارچه و جامع در دانشهرا ب غیره محیط زیست و
 .دهد ایرانی پرورش

 

 بحث
 دکانکو یمنیا آموزش ابعاد نییتب و ییشناساهدف از این مطالعه، 

های فرهنگ ایمنی، لفهؤدر این مطالعه مبود.  رمترقبهیغ حوادث در
های ارزشیابی و های یادگیری، روشرویکردهای آموزشی، روش

ای معلمان در کشورهای فرانسه، روسیه، ژاپن، توسعه حرفه
بنگالدش، گرجستان، ترکیه و ایران مورد بررسی و مقایسه قرار 

در  ایمنیهای آموزش لفهؤبا تجزیه و تحلیل عوامل و مگرفت. 
 6جدول شده در شناسایی یهالفهؤکشورهای گوناگون، برخی از م

 ارائه گردیده است.
 

  ابعاد فرهنگ ایمنی در کشورهای مختلف (6جدول 
 هامولفه کشور

 ترکیه 
آموزش مفاهیم خطر و  -فرهنگ سالمت و امنیت -آموزش بالیا

آموزش  -اولیه پس از مخاطراتهای های کمکمهارت -پذیریآسیب
 پذیری در خانواده و جامعهکاهش آسیب -مقابله و نحوه رفتار با مخاطرات

 روسیه 
روش زندگی سالم و  -آموزان در مخاطرات طبیعیافزایش آگاهی دانش

ها وناستفاده از کارت -تشویق برای زندگی سالم -های اولیه پزشکیکمک
 های رفتار شهری در جهت افزایش دانش و مهارت

 ژاپن 

 -اهتوجه به زیرساخت -روشهای تخلیه سریع -های پیشگیرانهآموزش
های آموزش بهداشت و کمک -حوادث ملیشناخت بالیای طبیعی و 
 -ایایمنی جاده -رسانیهای کمکمهارت -اولیه )تئوری و عملی(
ه خود، کمک ب -مکانیسم فعالیت زلزله -هافشانمکانیسم فعالیت آتش

فعال شدن عواملی که بتواند در  -احساس مسئولیت و همکاری با دیگران
مایل به حمایت متقابل و بازسازی پس از حادثه مانند احساس شفقت، ت

 احترام به زندگی افراد کمک کند.

 فرانسه 

توانایی انتقال  -چگونگی هماهنگ شدن با یکدیگر در شرایط خطر
 -آموزش مفهوم خطر و ریسک -یادگیری به دیگران در شرایط خطر

 -آموزش کشف وجود خطرات عمده و یافتن وسایل حفاظت از خطر
نحوه اطالع از خطرات  -کنولوژیکیشناخت اصلی خطرات طبیعی و ت

 پیرامونی 

 گرجستان

کنترل پویایی پیشرفت  -های زندگی مرتبط با امنیت و ایمنیمهارت
استفاده از  -آموز در محافظت جسمی و روحی در مخاطراتدانش
آشنایی با عناصر  -آموزش قوی به معلمین -های تدریس تعاملیروش

 بالیای طبیعی 

 بنگالدش 
 -آموزش پیشگیری -آمادگی اورژانسی -های طبیعیآموزش پدیده

 تمرکز بر آموزش بالیای محلی  -آشنایی با محیط زیست
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 های فرهنگلفهؤشده در زمینه متجزیه و تحلیل انجام 
بر اساس تنوع و تعداد  ایمنی حاکی از آن است که این کشورها

خسارات جانی و داده در اقلیم خود، برای کاهش میزان بالیای رخ
ر گذاری بمالی وارده ناشی از پیامدهای بالیا بر کودکان و سرمایه

گوهای آموزشی متفاوتی در تدوین عنصر پیشگیری در جامعه از ال
فاده شان استهای فرهنگ ایمنی به ویژه در کتب درسی کشورلفهؤم

توان به مواردی مانند آموزش مفاهیم ها میلفهؤاند. از بین منموده
های مدیریت رفتار در مواجهه با بالیا، نحوه اطالع از خطرات روش و

های اولیه، استفاده پیرامونی در منطقه محل سکونت، آموزش کمک
نشان و پلیس در تدریس فرهنگ ایمنی و از مربیان پزشک، آتش

افزایش همکاری بین خانواده، مدرسه و کودک اشاره نمود. در ایران 
ده کشور نخست از لحاظ احتمال وقوع بالیا  با توجه به اینکه جزء

 33نوع بالیای رخ داده در جهان، احتمال وقوع  43)از  استدر دنیا 
پذیرترین کشورها آسیب ءر ایران وجود دارد( و از طرفی جزنوع آن د

دادن آموزش [، لذا در اولویت قرار22لی است ]از نظر جانی و ما
های بهداشت، سالمت و بالیای با احتمال وقوع باال و آموزش

ها بایستی در دستور کار آموزش رأساولیه در  یهاکمکآموزش 
سازی آموزش بالیا در های پیادهترین نوآوریاز مهم باشد. برخی

 آمده است. 7جدول 
 

 شده آموزش بالیاسازیهای پیادهنوآوری (7جدول 
 کشور های خالقایده ابعاد

های رویکرد
 ادغام 

 فرانسه برنامه درسی مارپیچی 
 گرجستان سرکالس 

 روسیه مبانی امنیت در زندگی

 های مختلف تقسیم فرهنگ ایمنی به بخش
گرجستان، روسیه، 

 ژاپن

های روش
 تدریس

Memorisk فرانسه 
Lily بنگالدش 

Game learning ترکیه، بنگالدش 

های روش
 ارزشیابی 

 تکلیف در منزل 
ترکیه، گرجستان، 

 بنگالدش
 ترکیه ارزیابی متوازن 

 ژاپن خود ارزیابی و ارزیابی همساالن

توسعه 
ای حرفه

 معلمان 

 ژاپن و فرانسه دعوت جهت تدوین برنامه درسی ایمنی 
های مبتنی بر های راهنما و کتابتهیه کتاب

 های محلی برای والدین پدیده
 ژاپن و روسیه

 ترکیه آموزش مربیان بصورت آبشاری 
مجله ایمنی مخصوص معلمین )جهت به 

اشتراک گذاشتن تجربه تدریس خود در این 
 بخش(

 روسیه و فرانسه

 
های موجود در برنامه درسی ایمنی به تفکیک ابعاد نوآوری

دغام ا یکردهایروعد چهارگانه قابل مقایسه و بحث است. در این راستا در ب  
با توجه به پراکندگی وقوع حوادث در کشور و جغرافیای خاص ایران، 

های گردد. در روشرویکرد طراحی برنامه درسی تلفیقی پیشنهاد می
هایی مانند روش تدریس نمایشی، دعوت از گیری از روشیادگیری بهره

افراد باصالحیت جهت ارائه تجربیات ناشی از حوادث و نحوه صحیح 
ایشان با آن حادثه در کالس، دعوت از پزشکان، کارشناسان نیروی مواجهه 

انتظامی، مربیان هالل احمر، انجام سفرهای میدانی و تالش برای پرورش 
های ارتباطی و افزایش تفکر خالق و انتقادی و افزایش سطح مهارت

های ارزشیابی، تمرکز و هدف اصلی بر یادگیری گردد. در روشپیشنهاد می
عد دانش و نگرش و مهارت ها بر هر سه ب  العمر باشد و ارزیابیمادام

های هایی جهت نظارت بر کسب مهارتلیستکودکان تمرکز داشته و چک
 آموزان تنظیم و تکمیل گردد. مرتبط با فرهنگ ایمنی دانش

 ای آنان باید موردهمچنین با توجه به نقش معلمان، توسعه حرفه 
تواند بسیاری از ایرادات ریز و درشت و د میتوجه باشد. معلِم توانمن

های درسی در خصوص آموزش فرهنگ ایمنی را پوشش نواقص برنامه
های دولت مرکزی و اند که علیرغم حمایتدهد. کشورهای بسیاری بوده

دلیل  هریزی جامع و نیز تولید کتاب مخصوص فرهنگ ایمنی، فقط ببرنامه
ین خود نتوانستند به اهداف برنامه های معلمضعف در افزایش توانمندی

گذار [. اما گرجستان با دعوت از پزشکان در مدارس، پایه16دست یابند ]
مبارزه با مشکالت بهداشتی در مدارس بوده و به ترویج فرهنگ ایمنی و 

[. کشور ژاپن نیز با دعوت از معلمان برای طراحی 14سالمت پرداخته است ]
ایمنی و نیز در اختیار قرار دادن صفحاتی از و تدوین برنامه درسی فرهنگ 

های علوم و اجتماعی دبستان برای تدریس بالیا بر اساس خطرات کتاب
پیرامونی، توانسته است خود را به عنوان پیشروترین کشور در این برنامه 

 تر برهنگ آموزش و یادگیری در ژاپن بیشبرای مثال فر معرفی کند.
که در آموزش روهی تأکید دارد، حال آنهمکاری، مشارکت و فعالیت گ

 کند. رقابت بیشتر جلوه می ،کشوری نظیر آمریکا
آموزان بر اساس تر دست به جداسازی دانشها کمژاپنی 
زنند و از ترویج مدارسی که بر می یلیتحصهای هوش و پیشرفت آزمون

های کنند. در ژاپن فرصتگیرند، خودداری میاین اساس شکل می
ت گروهی و مشارکتی مورد آموزان به صوردانش تجربهیادگیری از طریق 

ها تأکید زیادی ها و دادهها بر بازیافت ایدهژاپنی تری است.توجه بیش
زیادی به استدالل و تحلیل  عالقهو خواهند دارند، کهنه و نو را با هم می

 ندهدهند و از گذشته به آیو مناسبات پیشینی نشان می نهیزممسائل با 
تر از نتایج و پیامدها اهمیت داده یندها بیشآرسند. در ژاپن به فرمی
تا  ستتر از چگونگی اکتاب درسی و معلمان بیشهای شود و پرسشمی

فشارند و حجم م مسئله پا میتر بر فهچرایی. در ژاپن معلمان بیش
 از اطالعات شیبدهند، آموزان میاطالعاتی که برای فهم مسئله به دانش

هایی است که برای یافتن پاسخ صحیح مسئله الزم است. و راهنمایی
کوشند، تعادلی نسبی میان پرورش "قلب"، "ذهن" و "دست" ها میژاپنی

دگی و روابط انسانی بسیار های اجتماعی، زنوجود آورند و بر مهارتبه
 هبهای تربیتی کیفی را که ها تا حدود زیادی هدفورزند. ژاپنیتأکید می

دقت مورد توجه قرار گیری کمی است بهدشواری قابل سنجش و اندازه
عمل  و شهیانددر  یخوبدهند و مناسبات پیچیده تربیت پنهان را به می

 [. 23کنند ]تربیتی خود لحاظ می
ص پیشنهادهای قابل ارائه در برنامه درسی ایران، در خصو 

ارائه گردیده  8جدول های حاصل از پژوهش در پیشنهادات مبتنی بر یافته
شود، پیشنهادهایی برای مشاهده می 8جدول همانطور که در  است.

استقرار برنامه درسی ایمنی در دوره دبستان قابل ارائه است که با توجه به 
آمادگی جامعه و در رأس آن خیز بودن ایران در بالیا و نیز عدمحادثه

پذیرترین بخش جامعه هستند؛ این برنامه باید از ادغام کودکان که آسیب
محور و مله رویکرد جامع )همزیستی( و موضوعرویکردهای گوناگون از ج

های افقی و عمودی ادغام ای در برنامهطور ماهرانههرویدادهای ویژه ب
عد رویکردهای یادگیری باید امکان بیشتری برای گردد. همچنین در ب  

هایی همچون یادگیری تعاملی آموزش ایمنی از بالیا با استفاده از روش
مبتنی بر تجربه و در اولویت آخر یادگیری مبتنی )بارش افکار(، یادگیری 

به اقتضای سن  ،نای اهداف دانشی، مهارتی و نگرشیبر عمل و بر مب
های ارزشیابی، با توجه کودکان در این برنامه مهیا شود. در خصوص روش

های گردد تا از روشبه روش حاضر در دبستان )کیفی(، پیشنهاد می
ن و نیز ارزیابی متوازن در این بخش خودارزیابی و ارزیابی همساال

استفاده گردد. در پایان و در بخش آموزش معلمان ذکر این نکته بسیار 
ضروری است که با توجه به درک مفهومی از سطح کل کشور و وجود این 
حقیقت که بزرگساالن هم درک صحیح و جامعی از نحوه رفتار در بالیا 

ری پذینتیجه آن باال بودن آسیب)پیش، حین و پس از حادثه( ندارند و 
گونه حوادث و نیز ارتباط تنگاتنگ سه گروه کل جامعه در برخورد با این

پیشنهاد  ،در آموزش کودکان )مدرسه، خانواده و همساالن( است مؤثر
اهنمای معلم )همراه با آموزش(، شود تا عالوه بر تدوین کتابچه رمی
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غیر از معلمان )مدیران، والدین و های هدف کید بیشتر بر آموزش گروهأت
 مربیان( باشد.

 
 پیشنهادهای قابل ارائه در برنامه درسی ایران (8جدول 

 پیشنهادات ابعاد

های رویکرد
 ادغام 

تلفیق رویکردها بخصوص رویکردهای پروژه محور و همزیستی، تزریق 
آموزش ایمنی در برنامه درسی و نه حذف این برنامه و جایگزینی برنامه 

 جدید 
های روش

 تدریس
های یادگیری تعاملی، تجربی و یادگیری عملی به استفاده از روش

 های پنجم و ششم خصوص برای کالس
های روش

 ارزشیابی 
 ارزیابی متوازن و خودارزیابی 

توسعه 
ای حرفه

 معلمان 

سازی افراد درگیر با کودک های آموزش آبشاری، آگاهاستفاده از روش
 نشانی و اورژانس مانند اولیا مدرسه و منزل مانند نیروهای نظامی، آتش

 
پیشنهادات دیگری که از عمق پژوهش و در کنار اهداف موردنظر 

از همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و  (1داد عبارتند از: توان ارائه می
های داوطلبانه در آموزش و توسعه برنامه درسی غیردولتی و فعالیت گروه

ازی سپس از بومیایمنی در مدارس ابتدایی برای کودکان به طور جامع و 
در آموزش ایمنی برای کودکان، از طریق فراهم کردن  (2استفاده گردد. 

ت گروهی و آموزان به صوردانش تجربهی یادگیری از طریق هافرصت
متخصصان آموزش ایمنی ( 3مشارکتی مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. 

نشانی، اورژانس، مانند کارشناسان نیروی انتظامی، مربیان آتش
ارتقاء فرهنگ  محور در جهتهای عملاحمر و غیره به صورت تیمهالل

برنامه آموزش  (5مدارس ابتدایی تالش نمایند.  برکید أایمنی کودکان با ت
یا در مدارس آزمایشی  مستعد حادثه یشهرهاشده ابتدا در ایمنی طراحی

 احتمالی در کل کشورصورت پایلوت تدریس شود و پس از رفع ایرادات هب
فال" در کل کشور و تحت طرح تشکیل "پلیس ویژه اط (6اجرا گردد. 
حوادث غیرمترقبه، اجرایی دادن کودکان خصوصًا در زمان بروز پوشش قرار

با هدف آموزش ایمنی در راستای رفتار پیشگیرانه در  ییهاپارک (7گردد. 
ور ن در کل کشزمان بروز حوادث غیرمترقبه، توسط پلیس و مدیریت بحرا

طرح تشکیل "پزشک مدرسه" )مانند کشور گرجستان(،  (8اندازی گردد. راه
مربی جهت بررسی وضعیت سالمتی  عنوانبهور و حضور یک پزشک در کش

 گردد. یاندازراهاولیه در حوادث تدوین و  یهاکمکو آموزش بهداشت و 

کسب تجارب  جهتهای پژوهش این بود که محدودیتاز جمله 
ه چنانچ اما، منابع استفاده شود نیشد از آخر یکشورها، گرچه سع ریسا
 ینیتجارب کشورها به صورت ع کیامکان فراهم بود که بتوان از نزد نیا

یثر بود. علؤم قیتحق یهاافتهی یدر غنا شکیب ،و ملموس تجربه شود
سطح  در یمنیآموزش فرهنگ ا یعنی ،موضوع پژوهش ینگیرید رغم

که  بود یاست، موضوع یاموضوع تازه مییدر کشور ما اگر نگو جهان،
 .بودچندان مورد مطالعه و پژوهش قرار نگرفته 

 

 گیرینتیجه
برنامه درسی آموزش ایمنی و کاربست رویکردهای یادگیری، 

ای های متنوع ارزشیابی و توسعه حرفههای یاددهی، روشروش
معلمان و مربیان در برنامه مذکور نقش مهمی در کاهش خسارات 

ا دارد. بنابراین، تحقیق حاضر مالی و جانی کودکان در حوادث و بالی
اهمیت توجه به برنامه درسی فرهنگ ایمنی را خصوصًا در دوره 

که ضرورت توجه مسئولین،  دهدیمکید قرار أابتدایی مورد ت
های امدادی، پزشکی، ایمنی و امنیتی ریزان، نهادها و سازمانبرنامه

 .سازدرا خاطرنشان می
 

این مقاله برگرفته از رساله مقطع دکتری در رشته  تشکر و قدردانی:
ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر با کد برنامه

 بود. 162268217مصوب 
 که ندینمایم حیتصر مقاله سندگانینو لهیوس نیبد تعارض منافع:

 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال در یمنافع تعارض گونهچیه
(، جمعاول سندهی)نو یجانیکاد یسرهنگ یمجتب نویسندگان: سهم
 سندهی)نو هیعراق رضایعل ؛یآمار لیداده، تحل ریتفس داده، یآور

، سوم( سندهی)نو یسوسهاب یمطالعه؛ پر یو طراح دهیا دوم(، ارائه
چهارم(،  سندهی)نو یصادق رضایمطالعه؛ عل یطراح و دهیارائه ا
داده ری(، تفسپنجم سندهی)نو زادهیمهد نیرحسی؛ امیآمار لیتحل

سهیم  ها؛ همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله و بازنگری آن
 تحبودند و همه با تأیید نهایی مقاله حاضر، مسئولیت دقت و ص

 .پذیرندیمطالب مندرج در آن را م
.نداشت یمال تیحما چیپژوهش ه نیا منابع مالی:
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