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  در ایران براي کودکان هاي ایمنی موجودشناختی آموزشتحلیل روان
  

  1زهرا طبیبی
   

هاي آموزش ایمنی کودکان که در کشور ایران موجـود  شناختی شیوهتحقیق  حاضر به بررسی تحلیلی روان
هاي عمومی براي بهبود ایمنـی کودکـان تـا چـه     پردازد که آموزشتحقیق به این مسئله می. پردازداست می

هاي ایمنی موجود بـراي کودکـان مطـابق بـا     شده است؟ آیا آموزشحد بوده است و چگونه به جامعه ارائه 
هـاي آموزشـی مـورد تجزیـه و     هاي آنها بوده است؟ بطور کلی، محتـوا و نحـوه ارائـه شـیوه    نیازها و توانائی
رسد که پیشگیري از بروز حوادث از طریق آموزش عمومی و تحقیق به این نتیجه می. گیرندتحلیل قرار می

مهمترین قـدم آمـوزش عمـومی ایـن اسـت کـه       . اي برخوردار استفرهنگ ایمنی از اهمیت ویژهباال بردن 
تـر آن  مفهـوم جـامع  تعبیر مفهوم حوادث در اذهان عمومی از حدوث اتفاقی و غیرقابل اجتناب بـودن آن بـه  

د کـه حـوادث   عبارت دیگر عامه مـردم بپذیرنـ  به. پذیري تغییر داده شودبینی و اجتنابیعنی وقوع قابل پیش
حوادث کودکـان ممکـن اسـت در داخـل خانـه یـا       . توان از وقوع آن اجتناب ورزیداند و میقابل پیشگیري

هـاي گـروه   بنابراین، براي تهیه برنامه آموزشی، ویژگی. رخ دهند) مدرسه،خیابان و تفریحگاه(بیرون از آن 
اي بـراي پیشـگیري از   ال، تمهیـدات ویـژه  عنـوان مثـ  بـه . مورد نظر و نوع تصادفات بایست مدنظر قرار گیرند

لذا . ها الزم استتمهیداتی که شاید متفاوت باشد از آنچه که براي سایر گروه. حوادث کودکان الزم است
تـوان  در مجمـوع مـی  . پذیر باشد تا سودمند قرار گیرندمحتواي آموزشی باید مطابق با نیازهاي گروه آسیب

ه آموزشی جـامع و بـا اهـداف روشـن و کـاربردي بـراي افـزایش ایمنـی         گفت که در جامعه کنونی ما برنام
اي وجود دارنـد کـه از طـرق    هاي جسته و گریختههاي پراکنده و آموزشمنتها برنامه. کودکان وجود ندارد

هـاي  محتـواي برنامـه  . شـوند کتب درسی و داستانی براي کودکان و کتب آموزشی براي والـدین ارائـه مـی   
هـاي آموزشـی   در نتیجـه سـاخت برنامـه   . هاي آنها اسـت متر مطابق با نیازهاي و توانائیآموزشی کودکان ک

  . هاي کودکان توسط متخصصین ضروري استمبتنی بر نیازها و توانائی
  

  حوادث کودکان

                                                                                               
  مشهدشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی عضو هیئت علمی گروه روان. 1
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حوادث و سوانح به عنوان یکی از مهمترین علل مرگ و میر و معلولیت هاي کودکان در آمارها گزارش 

، خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار می حادثهعواقب مالی و عاطفی یک ). 1383رحیمیان (شده است 
). 1381آیتی (پیامد اقتصادي حوادث بر هزینه هاي کشوري قابل محاسبه و اندازه گیري است . دهد

خالص از تولیدات نا% 5/1تا % 1به اندازه را هزینه هاي اقتصادي تصادفات  2003سازمان بهداشت جهانی 
بطور کلی در کشورهاي در حال توسعه، تصادفات . ملی براي کشورهاي در حال توسعه تخمین زده است

 1380هزینه تصادفات ترافیکی ایران در سال ) 1381(لیکن آیتی . دارد بیلیون دالر در سال هزینه بر می 65
برابر با بیش از سه درصد از تولید  این رقم بیان می کند که. را حداقل چهار هزار میلیارد تومان براورد کرد

با این حال، بار روانی و اجتماعی این . ناخالص ملی کشور فقط در تصادفات ترافیکی از بین می رود
یا مراقبت  فرزنداز دست دادن با . حوادث بر کودکان، والدین و دیگر مراقبین غیر قابل اندازه گیري است

همچنین تاثیر اضطرابی که . می شوندو روانی ار مشکالت مالی د معلول، بسیاري خانواده ها دچزناز فر
کودکان و بزرگساالن هنگام رویارویی با موقعیت هاي پرخطر، که با یک حرکت خطا منجر به صدمه یا 

 . آسیب می گردد نمی توان سنجید

ذاران و با این حال در کشور ما مهمترین عامل مرگ و میر و معلولیت کودکان توجه محققین، سیاستگ
بخشی ممکن است بدین دلیل باشد که حوادث به گونه اي . عموم مردم را چندان جلب نکرده است

در اذهان عمومی حوادث . تعریف می شوند که به جامعه این اجازه را می دهد که مشکل را نادیده بگیرند
تحقیق . ن گرفترویدادي تراژیک و دردناك و اتفاقی غیر منتظره است و جلوي رخدادش را نمی توا

نشان داد که والدین نیاز به آموزش این موضوع دارند که حوادث قابل پیشگیري هستند و ) 1371(فرودنیا 
عمر او در این دنیا " "تقدیر"، "بد شانسی"اغلب مفاهیمی چون . می توان جلوي رخداد آنها را گرفت

قبولی تصور می شود که براي  توضیحات قابل "اجل دنبالش می کرد"، و "همینقدر رقم خورده بود
در نتیجه فرض می شود که حوادث را نمی توان بطور دقیقی اندازه گیري، . رخداد حوادث ارائه می شود

تعبیر مفهوم تصادف در اذهان عمومی باید از حدوث "حاتمی بیان می کند که . نظارت و پیش بینی کرد
ر آن یعنی و قوع قابل پیش بینی و اجتناب پذیري تغییر اتفاقی و غیر قابل اجتناب بودن آن به مفهوم جامع ت

داده شود و زمینه فکري منطقی بر وقوع حادثه بر اثر علل و جهات قابل پیشگیري بوجود آید و بعبارت 
. ص( "دیگر عامه مردم بپذیرند که تصادف قابل پیشگیري است و می توان از وقوع آن اجتناب ورزید

39 .(  
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تحلیلی روانشناختی شیوه هاي آموزش ایمنی کودکان که در کشور ایران موجود  تحقیق فعلی به بررسی
آیا آموزش هاي ایمنی موجود براي کودکان مطابق با نیازها و توانائی هاي  آنها  بوده . است می پردازد

  .است؟ بطور کلی، محتوا و نحوه ارائه شیوه هاي آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند
  

  آموزش ها ي ایمنیمنابع 
آموزش هاي رسمی و غیررسمی فعلی موجود در جامعه براي بهبود ایمنی کودکان از طریق مراجعی چون 

منابع آموزش ایمنی کودکان در کتب درسی مدرسه . مدرسه، والدین، کتاب و تلویزیون ارائه می شوند
و دیگري اعی سال سوم ابتدایی در کتاب اجتم "اطاعت از قانون"یکی درس تنها دو . بسیار ناچیز است

جهت آموزش ایمنی خیابانی به در کتاب فارسی اول دوره راهنمایی  "حادثه هیچ گاه خبر نمی کند"درس 
هدف اصلی این دو درس آموزش .معرفی یکسري اصول ایمنی و عالئم راهنمایی و رانندگی می پردازد

ارگان هاي دیگري چون سازمان ترافیک و حمل و با این حال  .کودکان به پیروي از قوانین و قواعد است
با عقد تفاهم نامه هایی در آموزش ) طرح همیار پلیس(و نیروي انتظامی ) طرح گذربان مدرسه(نقل شهري 

طی این تفاهم نامه ها آموزش هاي ایمنی مربوط . ایمنی کودکان با آموزش و پرورش همکاري می نمایند
والدین به عنوان مهمترین منبع آموزش . ن دوره ابتدائی ارائه می شودبه سیستم ترافیکی به دانش آموزا

، ولی محتواي برنامه هاي )1372زیانی، (اصول ایمنی و راه هاي پیشگیري از حوادث براي کودکان هستند 
آموزشی والدین و راهبردهایی که آنها براي حفظ امنیت کودکان در داخل و بیرون از خانه استفاده می 

کتاب هاي آموزشی براي والدین و کتاب هاي داستانی براي . ور علمی چندان مشخص نیستکنند بط
. کودکان در جهت آموزش خطرات موجود در داخل و بیرون از خانه در دسترس خانواده ها قرار دارند

آموزش . تلویزیون نیز با پخش پیام هاي آموزش ایمنی در جهت گسترش فرهنگ ایمنی تالش می نماید
  .ایمنی به کودکان بیشتر در برنامه هاي کودك و نوجوان گنجانده می شوند اصول

  
 تحلیل روانشناختی آموزش هاي ایمنی

 آموزش هاي ایمنی که باعث. بطورکلی می توان محتواي برنامه هاي آموزشی را به دو دسته تقسیم کرد
مواجه شد  خطراتمی توان با چگونه (افزایش مهارت  و) دانستن اینکه خطرات چه هستند(افزایش دانش 

مناسب بازداریم یا چگونه به وي عبور از خیابان را آموزش  چگونه کودکمان را از خوردن داروي نا -
پیش فرض چنین دسته بندي بر این اعتقاد مبتنی است که دانش و مهارت دو توانائی جدا . گردند می) دهیم
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رابرتز (گردد  طور مستقیم باعث افزایش مهارت نمیبدین ترتیب افزایش دانش ب. و مستقل از یکدیگرند
1996 .(  

اگر . همچنین، براساس نظر روانشناسان رشد آموزش باید برطبق توانائی هاي کودك صورت گیرد
نقل از برك (و پیاژه  ویگوتسکی. سش مربوطه نرسیده باشد آموزش اثري نخواهد داشتپر  کودك به

هاي اجتماعی  تعامل با بزرگساالن و در گروهعالیت در محیط و فکودکان از طریق معتقدند که ) 1384
   .گیرند بنابراین محتواي آموزش هاي ارائه شده از این جهت مورد تحلیل قرار می .دبنیا مختلف رشد می

تفاهم نامه هاي بین ارگان هاي مختلف و آموزش و پرورش به آموزش غیررسمی کودکان در محیطی 
ترتیب بار آموزش ایمنی  به کودکان را از دوش سازمان آموزش و پرورش تا  رسمی می پردازد و بدین
ترافیکی توسط کودکان براي  ارتقاء فرهنگ ایمنی طرح گذربان مدرسههدف از . انداز ه اي بر می دارند

در جهت آموزش مهارت هاي  -نیروهاي بالقوه توانمند-در این طرح از معلمین پرورشی . استکودکان 
سپس کودکان آموزش . استفاده می شوند) کالس پنجمی(مربوط به عبور از خیابان به کودکان بزرگتر 

دارد و این طرح در مراحل اولیه قرار . دیده کودکان کوچکتر را در هنگام عبور از خیابان کمک می کنند
اما نکته اي . نکته مثبت این طرح استفاده از نیروهاي پرورشی در مدرسه است. نمی توان آن را ارزیابی کرد

 11-10که باید به آن توجه نمود و محتاطانه تر به اجراي طرح پرداخت این است که تا چه حد کودکان 
خیابان هم مراقب جان خود و هم کودکان ساله در این سیستم ترافیکی نابسامان قادر هستند هنگام عبور از 

  . کوچکتر باشند
به عنوان نیروي نسبتاً قدرتمند در ترویج فرهنگ ایمنی ترافیک معرفی می را کودك  طرح همیار پلیس

در این طرح از کودکان خواسته می شود که رفتارهاي نادرست والدین شان هنگام رانندگی اصالح . دکن
چنین روش آموزشی که طی آن دانش از کودك به ! ترافیکی باشندکرده، مروج رفتارهاي درست 

همانطور که ذکر شد ویگوتسکی و . بزرگسال انتقال می یابد متناسب با هیچ الگو و نظریه رشدي نیست
محیط ودکان از طریق تعامل با پیاژه دو روان شناس مشهور در حوزه کودکان معتقد هستند که دانش ک

هاي اجتماعی  بزرگساالن و در گروهرگساالن فراهم شده، تعامل مستقیم با فیزیکی غنی که توسط بز
   .یابد شد میرمختلف 

والدین از دو طریق می توانند . منبع آموزش غیر رسمی والدین را می توان بر اساس موارد ذیل بررسی کرد
راقبت صحیح و در حفظ کودکان و پیشگیري از بروز سوانح نقش ایفا کنند؛ یکی از طریق نظارت و م

مبتنی بر توانائی هاي رشدي کودك، و دیگر از طریق آموزش مهارت هاي مراقبت از خود به کودکان 



    509       ................................     مقاالت اولین همایش آموزش و یادگیري غیررسمی 
 

بنابراین . آموزش می تواند بطور کالمی و نیز از طریق الگو شدن در انجام رفتار ایمنی انجام گیرد. است
یعنی . در نظر گیرد و هم کودکان راآموزش هاي ایمنی باید هم والدین و مراقبین را بعنوان گروه هدف 

والدین و مراقبین آموزش داده شوند که چگونه از کودك مراقبت کنند که دچار حادثه نگردد و چگونه به 
مسلما محتوا و نحوه آموزش ایمنی براي هر یک از این . کودك خود آموزش دهند که مراقب خود باشد

  .هدف ها متفاوت خواهد بود
را به اصول ایمنی و خطرات احتمالی براي کودکان انند کتاب هاي سرباز و فروزین کتاب هاي آموزشی م

پیشگیري از حوادث کودکان برنقش خانواده در زمینه این کتاب ها . می دهندوالدین و مربیان آموزش 
محتواي . دهندبرخی راه هاي پیشگیري در موقعیت هاي مختلف براي خانواده ارائه می کنند و تاکید می 

آموزش هاي ایمنی که مرادي فر، سرباز و فروزین براي والدین، مراقبین، مربیان توصیه می کنند بیشتر بر 
توصیه مثال  .اي دارند و تا حدي اندك بر رویکرد افزایش مهارت اشاره رویکرد افزایش دانش مبتنی است

توصیه یا . زایش دانش مبتنی استکه بیشتر بر رویکرد اف "ازداریداز به دهان بردن نوك مداد بکودکان را "
مبتنی  مهارتکه بر رویکرد هنگام استفاده از چرخ گوشت آن را روي میز با فاصله زیاد از زمین قرار "

تا چه حد آموزش هاي پیشگیري مبتنی بر افزایش دانش و مهارت در رفتار و نگرش والدین نسبت به . است
والدین و مراقبینی هستند که وجود مداد در . نامشخص استایمن نگه داشتن کودکان تغییر ایجاد می کند 

آنها می پندارند که کودك . دست کودك خردسال در حال دویدن را خطرناك محاسبه نمی کنند
شاید خیلی از والدین بدانند که خطرناك است اما نمی دانند چگونه . خردسال قادر به مراقبت از خود است

  .1بگیرند بدون اینکه کودك قشقرق بپا کندمی توانند از کودك مداد را پس 
. همچنین راه هاي پیشگیري ارائه شده بیشتر بر شیوه هاي مراقبت و نظارت صحیح از کودکان مبتنی است

اگر در موسسه اي با درهاي شیشه اي هستید لحظه اي از فرزندتان غافل نشوید و دست "بعنوان مثال توصیه 
صرفنظر از اینکه تا چه حد چنین توصیه اي قابل اجراست تاکید بر  "125. او را رها نکنید، فروزین ص

سال شاید مناسب باشد اما براي یک مدتی  3تا  2چنین توصیه اي براي کودکان . نظارت والدین را دارد
در چنین شرایطی باید به کودك آموزش داد که مراقب . ساله کمتر ممکن است 4گرفتن دست کودك 
اگرچه والدین نسبت به هر کس دیگري نسبت به ایمنی کودکانشان . شه اي باشدخود در مقابل در شی

نگران هستند ولی واقعیت این است که والدین دقیقاً نمی دانند که چه چیزهایی را به کودك باید آموزش 

                                                                                               
  . یا اگر قشقرق به پا کرد چه کنند 1
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درصد . در بیشتر اوقات والدین توانائی کودکشان در حفظ خود بطور جدي بد داوري می کنند. دهند
بنابراین، بیشتر والدین نیاز . از والدین می پندارند که کودك خردسال قادر به مراقبت از خود است باالیی

به راهنمایی که تا چه حد کودکانشان قادرند از خود مراقبت کنند و چه کارهایی را می توانند انجام دهند، 
از % 69نشان داد که ) 1371(یا تحقیق فرودن. نیز تا چه حد باید بر کودك خود نظارت داشته باشند دارند

  . والدین مورد مطالعه نیاز مبرمی به آموزش ایمنی دارند
فراهم کردن شرایط سالم  براي مواجه بر اساس نظر پیاژه و ویگوتسکی یکی از بهترین شیوه هاي آموزش 

مسلما والدین بیشترین . است شدن با موقعیتهاي مناسب واقعی یا شبیه سازي شده به منظور کسب تجربه
فرصت را نسبت به هر کس دیگر براي آموزش کودکانشان بخصوص به شیوه تجربی دارند اما تنها ترغیب 

تنها کتاب وینچی . والدین به آموزش ایمنی با این امید که بهترین نتایج را در بر خواهد داشت کافی نیست
کودکان تاکید می کند و مهارت هایی که کودك  ترجمه نظري است که بر آموزش مراقبت از خود به

براي مراقبت از خود هنگام تنهایی در خانه ضروري است و باید توسط والدین آموزش داده شود را 
والدین با الگو شدن می توانند رفتار ایمنی و نحوه برخورد با شرایط حادثه اي را به . توضیح می دهد

  . کودك خود بیاموزانند
انتظاري مستلزم این است که والدین اوالً معتقد باشند که حوادث قابل پیشگیري اند و ثانیاً مسلماً چنین 

به . درك کنند خود یکی از مهمترین منابعی اند که می توانند در راستاي پیشگیري از حوادث قدم بردارند
نسبت به ایمنی  منظور آموزش ایمنی به بزرگساالن باید این امر را در نظر گرفت که فهم اکثر مردم

اکثر . کودکان از متخصصین یا از خواندن و مطالعه کردن متن هاي تخصصی مربوطه بدست نمی آید
مردم، دانش خود از حوزه هایی که تخصصی در آن ندارند را از طریق اخبار، فیلم هاي مستند و دیگر 

ین در مورد راه هاي پیشگیري از تحقیق فرودنیا در زمینه نیازهاي آموزشی والد. رسانه ها بدست می آورند
و بعد از %) 82(سوانح خانگی کودکان نشان داد، مهمترین منبع کسب اطالعات والدین رادیو و تلویزیون 

  . بنابراین بهره وري از شیوه آموزش غیر رسمی براي والدین سودمند خواهد بود.  است%) 27(آن نشریات 
نیز از  1ا مورد هدف قرار می دهند شامل کتابهاي داستانیآموزش هاي ایمنی که بطور مستقیم کودکان ر

  . ویژگیهاي خاصی که در زیر شرح داده می شوند برخوردارند

                                                                                               
  . در درس علوم اجتماعی سال سوم دبستان "اطاعت از قانون"همچنین تک درس   1
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محتواي آموزش هاي ایمنی که در کتابهاي داستانی پیشنهاد داده شده اند نیز بر رویکرد افزایش  -الف
ایمنی شخصی  "افزایش دانش"اند که  چنین رویکردهاي پیشگیري بر این فرض بنا شده. دانش مبتنی است

اگر کودکان بدانند که خطرات چه هستند و گفته شود که چگونه با خطرات مواجه . را افزایش می دهد
متاسفانه یافته ها نشان می دهند که این . شوند، مطمئنا اینگونه آموزش ها ایمنی آنها را تضمین می کند

کودکان را قادر می سازد تا در مورد مسئله بحث کنند و افزایش  دانش . رویکرد درست عمل نمی کند
و  "دانش"بین ). 1996رابرتز (اما این دانش افزوده به رفتار تعمیم نمی یابد . پاسخ هاي صحیح ارائه دهند

  . تمایز وجود دارد "مهارت"
. و سرعت آن استبعنوان مثال، یادگیري عبور از خیابان مستلزم مهارتهایی چون تخمین مسافت وسیله نقلیه 

بنابراین افزایش دانش تا . عابر پیاده مبتدي مانند یک کارگر مبتدي از تجربه عملی بیشتر سود خواهد برد
جائی که آگاه کردن افراد از خطرات یا بیان کالمی اصول چگونگی از عهده برآمدن باشد، کمک کمی 

یز اشاره می نماید که داشتن دانشی از ن) 1379(رضوي . است به آنها براي مواجه شدن با دنیاي واقعی
اصول ایمنی نمی تواند براي تأمین ایمنی فردي و اجتماعی کافی باشد؛ فرهنگ ایمنی و شخصیت ایمنی 

  : او در ادامه می گوید. گرا الزم است
در ثانی شناخت محض نیز کافی نیست آنچه الزم . است نه دانستن» شناخت«اوالً آنچه مورد نظر است ... "

خطرگریزي در . انسان باشد و در کانون شخصیتش نهادینه شود» جزء شخصیت«است شناختی است که 
موجود جاندار از منبع غریزي نشأت می یابد و در انسان باید به مرحله دانش و علم برسد سپس به مرحله 

شخصی در شناخت و آنگاه مجدداً به عمق وجودش رسیده و مانند غریزه جزء شخصیتش گردد، و چنین 
جامعه پرخطر و پر حادثه امروزي قابل اطمینان است که در میان جامعه رل رانندگی به دست گیرد و یا 

عصر، عصر توسعه صنعتی و دوران پیچیدگی امور و عصر . گروه کارگران او را در جمع شان بپذیرند
  .")37. ص(خطرهاست کسی که در این روزگار می زید باید انسان این روزگار باشد 

) و هر فرد دیگري(بنابراین براي موثرتر بودن آموزش هاي ایمنی فقط دانش کافی نیست بلکه کودکان 
از طریق تجارب عملی مواجه شدن با  "چگونه"بهترین راه دانستن . را بدانند "چگونه انجام دادن"بایست 

به ذکر است در موقعیت الزم ). 1996رابرتز (است  -چه واقعی یا شبیه سازي شده -موقعیتهاي مناسب
ترافیک سرزدن خطا ممکن است زندگی فرد را تهدید کند، بنابراین از طریق بدل موقعیتهاي واقعی 

رویکرد عملی آموزش، تغییر رفتار و نه صرف افزایش دانش . زندگی می توان براي آموزش استفاده کرد
  . یمن تر نمی سازدبنابراین همه راهکارهاي پیشگیري افراد را ا. را اهمیت می دهد
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گاهی در این کتاب هاي داستانی دیده می شود که مفاهیم و نکاتی را مطرح می کنند که متناسب با  -ب
آموزش تابلوهاي  "درس قشنگ تابلو"بعنوان مثال  هدف اصلی کتاب داستانی . نیاز کودکان نیست

ت و چپ که هیچ ارتباطی با راهنمایی و رانندگی مانند سبقت مجاز است، خط پیوسته، گردش به راس
کودك در سیستم ترافیک نقش سرنشین وسیله نقلیه و عابر پیاده . نیازهاي کودك ندارند را ارائه می دهد

بیاموزد چگونه به عنوان سرنشین یا در موقعیت این است که  نیاز آموزشی کودكبدین ترتیب . را دارد
 بطور ایمن از سیستم ترافیکیدر جایگاه خودش  گونهباید یاد بگیرد که چ. عابر پیاده ایمن رفتار کند

  .استفاده کند
بسیاري از کتاب ها مفاهیمی چون بیشتر احتیاط کن، بیشتر دقت کن، مواظب باش، خطرناك است  -پ

سوال اساسی اینجاست که کودکان تا چه حد این مفاهیم را درك می کنند و به معناي . بکار می برند
. تحقیقاتی در زمینه توانائی درك خطر کودکان و تحول آن انجام گرفته است. واقعی آن پی می برند

از ) ساله 4(تحقیقات نشان می دهند که در بسیاري از موقعیتها کودکان حتی کودکان خیلی کوچک 
کودکان می دانند که . خطرات آگاهی دارند و قادر به شناسایی خطراتی که براي والدین مهم است هستند

آنها همچنین می توانند راهکارهایی را براي کاهش و پیشگیري . جزء مکانهاي خطرناك استزمین بازي 
در رابطه با مفاهیم خطر در بین کودکان نیز چنین ) 2000(تحقیق هیل، لویز و دانبار . از خطر پیشنهاد دهند

بتدائی از مفهوم خطر ساله فهم ا 4اما آنها یافتند که اگرچه کودکان کوچک . نتیجه گیري را تایید می کند
در این تحقیق، بعنوان مثال کودکان . دارند اما این درك با افزایش سن بهتر و از نظر کیفی تغییر می کند

کوچکتر براي شناسائی خطر فقط به حضور یا عدم حضور شیئ خطرناك توجه می کردند در حالیکه 
چاقو شیئی خطرناکی . شیئویژگی یک است و نه  موقعیتکودکان بزرگتر فهمیده بودند که خطر ویژگی 

  . است وقتیکه نادرست از آن استفاده گردد
می شد قادر به شناسائی خطر  سوالهمچنین نتایج این تحقیق نشان داد موقعی که از کودکان درباره خطر 

ه این بدین معنی است ک. کمتر قادر به شناسائی خطر بودند پرسشبودند اما آنها در شرایط عادي و بدون 
سال ممکن است دچار حادثه شوند نه به این خاطر که دانش شان از خطر کم است بلکه  10کودکان زیر 

بنابراین والدین و مربیان ممکن . ناتوانند خودبخودي به این دلیل که آنها در بازشناسی خطر بالقوه بطور
اگر کودك قادر به . ننداست  توانائی کودکان در بازشناسی موقعیت هاي خطر را بیش از حد برآورد ک

گفتن قواعد ایمنی یا تشخیص خطر بالقوه است و یا رفتار ایمنی را توضیح دهد، وقتی از او خواسته می 
بنابراین صرف داشتن دانشی از خطرات نمی توان از کودك انتظار داشت که در شرایط . شود، کافی نیست
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ار ایمن الزم است که موقعیت خطر بازشناسی قبل  از نشان دادن رفت. خطرناك بطور ایمنی رفتار کند
). 2000هیل و همکاران (سال در مقایسه با بزرگساالن ضعیف هستند  10گردد؛ چیزي که کودکان زیر 

نیز یافتند که درك کودکان از خطرات خیابانی در شرایطی که عامل هاي متعدد ) 2007(طبیبی و ففر 
ضعیف تر بود نسبت به شرایطی که فقط عامل خطر وجود  بهمراه عامل خطر وجود دارد بطور معناداري

الزم به ذکر است که موقعیت هاي واقعی خطرزا مانند خیابان شامل عامل خطر به همراه عامل هاي . داشت
  .    مزاحم متعدد دیگر است که ممکن است عملکرد کودك را تضعیف نمایند

لغه آمیزي به والدین اطمینان می دهند که می توانند متاسفانه در یکی دو تا از کتابهاي کودکان بطور مبا
و تمام  "سارا کوچولو عاقل شده است "کودك را تنها در خانه ترك کنند چون در این کتاب داستانی 

سارا می داند که چرخ خیاطی "اصولی مانند . اصول ایمنی که در کتاب ذکر شده است را می داند
چنین آموزشی پیامدهاي دهشتناکی ممکن است داشته . "به آن دست نمی زند اصالخطرناك است و 

احساس «اذعان می کند که اولین عاملی که مانع حفظ ایمنی می گردد ) 1379(در این زمینه رضوي . باشد
این احساس یا از عدم شناخت جهان، حیات، صنعت، محیط زیست، "او ادامه می دهد که . است» ایمنی

او با استناد به حدیث . ")38. ص(» ندانستن قدر خود«محیط کار، انسان، ناشی می شود یا از محیط خانه، 
و حدیث  "1در نادانی شخص همین بس که قدر خویش را نشناسد: کفی بالمرء جهالً ان ال یعرف قدره"

زیبا  خردمندترین مردم کسی است که کار نیکو و: اعقل الناس محسن خائف و اجهلهم مسیئی آمن"دیگر 
انجام دهد و احساس ایمنی نکند و نادان ترین مردم کسی است که کار بد انجام دهد و احساس ایمنی 

بها و «یا ناشی از » به شخصیت نپیوستن شناخت«بیان می کند که جهل ریشه احساس ایمنی ناشی از  "2کند
  .  است» ارزش قائل نبودن به خود

. ش حوادث به طور عمده اي حوادث ترافیکی را دربر داردپیام ها ي آموزشی تلویزیونی در جهت کاه
در پیام ها . آموزش رفتار ترافیکی ایمن به کودکان عمدتاً در برنامه هاي کودك و نوجوان پخش می شوند

ي آموزشی تلویزیونی پنداشته می شود که نشان دادن عاقبت بد رفتار ترافیکی نادرست باعث افزایش 
تا چه حد چنین آموزش هایی مثمر ثمر . کاهش بروز چنین رفتارهایی می گردددانش افراد و در نتیجه 

واقعیت این است که آنقدر نرخ . بوده و رفتار ترافیکی کودکان و بزرگساالن را تغییر داده معلوم نیست

                                                                                               
  . 16نهج البالغه، خطبه   1
   2. 165، ص 77بحار، ج  



  مقاالت اولین همایش آموزش و یادگیري غیررسمی ................................         ٥١٤    
 

یک حوادث خیابانی باال است که تقریباً اکثر خانواده ها بطور مستقیم درگیر حادثه شدند یا حداقل از نزد
حتی تجربه چنین وقایع تلخی رفتار افراد را جز براي . شاهد بر پیامدهاي ناگوار تصادفات خیابانی بوده اند

  . مدت کوتاهی تعویض نکرده است
دلیل این امر می تواند بر این اصل استوار باشد که مردم معموالً احتمال رخداد رویداد معرف و در دسترس 

همچنین احتمال وقوع رویدادي که معرف و قابل دسترس نیست را کمتر . درا بیش از حد برآورد می نماین
از این یافته علمی می توان براي توضیح بخشی از رفتار ). 1983تورسکی و کنمن، ( 1از حد تخمین می زنند

به عنوان مثال در سیستم ترافیکی، واقعیت این است که هر فردي با شیوه نادرست رفتار . ایمنی بهره جست
بروز رفتار نامناسب . افیکی بارها و بارها از خیابان عبور می کند و هیچ اتفاق ناگواري رخ نمی دهدتر

میزان وقوع حادثه به دلیل رفتار نامناسب خیلی کمتر از . ترافیکی معرف رفتار ترافیکی مردم ایران است
از این جهت مردم . ی استمیزان بروز رفتارهاي نامناسب است و بدین ترتیب کمتر معرف رویداد ترافیک
و اینکه در پی رفتار نامناسب . وقوع تصادف به دلیل رفتار نامناسب را خیلی کمتر از حد تخمین می زنند
چنان که با گفته هاي عامیانه . ترافیکی هیچ اتفاق ناگواري رخ نمی دهد را بیش از حد برآورد می نمایند

هیچ اتفاقی نمی افتد اگر کودك در "یا  "ندگی کردمحاال مگر چه شد که با سرعت باال ران"اي چون 
بنابراین محتواي پیام هاي آموزشی که مبتنی بر عواقب بد رفتار . مواجه می شویم "کوچه توپ بازي کند

  !  نامناسب هستند چندان منطبق بر واقعیت نیستند و در نتیجه تاثیر کمی خواهند داشت
تلویزیونی که به عواقب ناگوار رفتار هاي نامناسب می پردازند به عالوه، آن دسته از پیام هاي آموزشی 

به این دلیل که روزانه ما شاهد الگوهاي نادرست رفتار ترافیکی . ممکن است چندان موثر واقع نشوند
هستیم ومحتواي پیام هاي آموزشی نیز همچنان عرضه کننده الگوهاي نادرست رفتار ترافیکی است و 

مانند . ان بیان می شود که فرد خطاکار در ذهن ببیننده یک قهرمان تلقی می شودبعضی مواقع داستان چن
  . قهرمان شدن داداش سیا در اذهان عمومی کودکان

  
  نتیجه گیري 

آموزش هاي رسمی و غیر رسمی یکی از موثرترین، فراگیر ترین و ارزانترین شیوه ها ي پیشگیري از 
آموزش . فرهنگ ایمنی را در جامعه به دنبال خواهد داشتحوادث و سوانح است که در نهایت ارتقاء 

                                                                                               
  ). Probability Judgment( این توجیه بر اساس تحقیقات انجام شده در تعیین احتمال وقوع رویدادي است  1
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کودك هر چه زودتر راجع به  .مهارتها و راهکارهاي کاهش حوادث و آسیب بهترین نوع درمان است
آموزش ایمنی ویژه کودکان از طریق خانواده، مدرسه، . و رفتارهاي ایمن آموزش ببینند بهتر است ایمنی

ائه گردد و هم اکنون بطور محدودي در کنار آموزش هاي ایمنی بزرگساالن تلویزیون و کتاب می تواند ار
نگاه دقیقتر به آموزش هاي ارائه شده توسط  منابع مختلف حاکی از آن است که . به جامعه ارائه می شود

موضوع حوادث خیابانی بیش از حوادث خانگی مورد توجه قرار گرفته اند و گاهی اوقات کودکان بعنوان 
از منظر روانشناسی کودکان داراي ویژگیها و توانمندي هایی هستند . متمایز در نظر گرفته نشده اندگروه 

بنابراین بررسی راهکارها براساس نیازها و توانمندیهاي کودکان . که متفاوت از گروه هاي سنی دیگر است
  . الزامی بنظر می آید

اوال کودك ابتدا در محیط .  واند ایفا کندخانواده در گسترش آموزش ایمنی نقش به سزایی را می ت
ثانیا والدین از فرصت هاي بیشتري برخوردارند تا به کودکان آموزش ایمنی در . خانواده اجتماعی می شود

والدین از دو طریق می توانند در حفظ سالمت و امنیت کودکان ایفاي . سطح افزایش مهارت ارائه دهند
رفتار متناسب در زمینه رعایت اصول ایمنی و حفظ نظم اجتماعی براي  والدین با نشان دادن . نقش کنند

کودکان با تکرار آن رفتارها می آموزند که در موقعیت هاي خطر چگونه عمل . کودك الگو می شوند
آگاهی کم والدین از . دوم از طریق نظارت و مراقبت متناسب با نیازها و توانائی هاي کودکان است. کنند

عامل مهم هاي کودك در مراقبت از خود  رشدي کودك، باورهاي نادرست نسبت به توانائی هاي توانائی
بنابراین بیشترین کاري که براي پیشگیري از حوادث می توان کرد این . در بروز حوادث کودکان است

را است که اطمینان حاصل کنیم که والدین و کودکان به اندازه کافی آموزش ببینند تا بتوانند خطرات 
 .بازشناسی کنند

در این . نقش رسانه هاي همگانی در آموزش فرهنگی و اجتماعی ایمنی از اهمیت ویژه اي برخوردار است
در مجموع می توان گفت که در . تحقیق نقش کتاب هاي داستانی و تلویزیون مورد بررسی قرار گرفت
براي افزایش ایمنی کودکان وجود جامعه کنونی ما برنامه آموزشی جامع و با اهداف روشن و کاربردي 

منتها برنامه هاي پراکنده و آموزش هاي جسته و گریخته اي وجود دارند که از طرق کتب درسی و . ندارد
محتواي برنامه هاي آموزشی بیشتر . داستانی و آموزشی و تلویزیونی براي کودکان و والدین ارائه می شوند

برنامه هاي آموزشی را باید تدارك دید که . ن از خطرات استمبتنی بر افزایش آگاهی کودکان و مراقبی
عالوه بر آموزش و افزایش دانش از خطرات به کودکان مهارت هاي مواجه شدن با خطرات نیز آموزش 

مهارت هایی چون هنگام عبور از خیابان محل ایمن را شناسائی کند، در لب خیابان توقف کند، ببیند . دهد
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با تمام این احوال باید از کودکان در حد توانائی هایشان . هاي مزاحم توجه نکند و دیده شود، به عامل
سال درك متفاوتی از خطر دارند و قدرت درك شان در شرایط پیچیده  10کودکان زیر . انتظار داشت

 . ضعیف می گردد

تالش . هاي آنها هستندبنابراین محتواي برخی برنامه هاي آموزشی کودکان کمتر مطابق با نیاز ها و توانائی 
در جهت ارتقاء فرهنگ و دانش ایمنی از سوي کودکان براي جامعه بزرگساالن مطابق با هیچ الگوي 

نمی توان از کودکان انتظار داشت که بزرگساالن را آموزش دهند و یادآور در نتیجه . رشدي نیستنند
ان برنامه هاي آموزشی باید هم توانائی ها و بنابراین والدین، مربیان و طراح .باشندبراي آنها اصول ایمنی 

در نهایت اینکه ساخت برنامه هاي آموزشی مبتنی بر نیازها و توانائی . ناتوانی هاي کودکان را در نظر گیرند
  .هاي کودکان توسط متخصصین ضروري است
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