مقالۀ پژوهشی

پایگا های اطالعبسان ،بسم ،ممّی ،ه یی عالمممی ،ه
بررسی تطبیقی برنامۀ درسی آموزش

مستندات آموزم وال ،کشوب گردآهبی شد اسیت.

مدیریت امداد سوانح درآموزش عالی ایران

یرنامییهبیییزی دبسیی ،بشییتههییای فییو دب م طیی

و ایاالت متحده از دیدگاه جهانی -بومی

کاب شناس ،دب مؤسسه آموزم وال ،هالل ایران ه ده

مرجان جوانبخش ،1پروین شفیعی مقدم،2

دانشیگا  Upper Iowaه  American Publicدب

4

سید امیرحسین سرکشیکیان ،3کتایون جهانگیری

ایییا ت متییید م ایسییه تیم یی ه یییر مبنییای آن

 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشیۀدع ومیو

پ شنهادات ،ابائه شد.

انسان ،گیره آمیوزم میدیریت آموزشی ،هامید ی
دانشگا آزاد اسالم،

ایران

 .2نویسندع مسئول :دانشجوی دکتیری سیالمت دب یالییا
دانشۀدع سالمت ایمنی ،میی ز زیسیت دانشیگا ومیو

یافت ها :یا توجه یه نتایج موضیووات یرنامیهبییزی
دبس ،دب م طههای ومیو پاییه میدیریت ومیوم،

پزشۀ ،شه د یهشت ،وضو ه أت وممی ،گیره امیداد ه

ومو اجتماو ،ه ابتباطات ومو طب عی ،ه سیوانح

نجات مؤسسه آموزم وال ،ومم ،کابیردی هالل ایران

ومو مدیریت ییران دب ایران دب م یاط کیابدان ،ه

تهران ایران
Email: parvin_shafieimoghaddam@sbmu.ac.ir

کابشناس ،ه گرایشهای طب ع ،هانسانساتت ییرای

 .3اسییتادیاب وضییو ه ییات وممیی ،گییره آمییوزم زیییان

تمام ،مراکز ابائه دهنید ه فراگ یران اییت ه ییدهن

انگم س ،دانشۀدع ومو انسان ،هامد ی دانشیگا آزاد

تغ ر ه مبتن ،ییر ن یاز ییوم ،اسیت .دب ده دانشیگا

اسالم،

ایران.

موبد مطالعۀ ایا ت متید دب هر ده گرایش هنیر ه

 .4دانش اب وضوه أت ومم ،گیره سیالمت دب یالییا ه
فوبیت هیای دانشیۀدع سیالمت ایمنی ،میی ز زیسیت-

ومو موضووات یرنامه بیزی دبس ،دب م طیه هیای
فو

دانشگا ومو پزشۀ ،شه د یهشت،
دریافت 95/ 5/16 :پذیرش96/4/24 :

مت اهت اتت ابی هاز ایم یت انعطیاف ییا ی،

یرتوبدابست.

مقدمهه  :آمییوزم یییهونییوان مهیی تییریع وامیی

میتییوای دبهش دب هییر ده م طیی ه ده گییرایش

ک هزینیه تیریع ه کوتیا تیریع زمیان ه مسی ر ییرای
پرهبم ن یرهی انسیان ،دب میدیریت میؤ ر ه یه نیه
سوانح است .هدف از پژههش ماضر تطب ی یرنامیۀ
دبس ،بشتۀ مدیریت سوانح طب ع ،ه انسیانسیاتت
دب ایییران ه مییدیریت اضییطرابی ه یالیییا دب ایییا ت
متید است.

مذکوب مطای یا الگوی جهان ،مدیریت یییران ه ییا
تأک د یر ن از های یوم ،سوانح طب ع ،ه انسانساتت
ایران اسیت .ییرای پوشیش کامی ن یازهیای کشیوب
است اد از دبهش اتت ابی متنوع منعطی ،متناسی
یییا ن ییاز فراگ ییران شییاا دب نهییادهییای گونییاگون ه
طرام ،بشته های جدید ییا توجیه ییه تنیوع سیوانح

روش :ایییع پییژههش یییه بهم تو ی  -،تیم میی،
یراسییاش شیی وع یییردی 1انجییا گرفتییه داد هییا از
Beredy

1

کشوب پ شنهاد م،شود.
کلماتکلید  :مطالعیات تطب ی ،یرنامیۀ دبسی،
جهان ،مدیریت سوانح آموزم وال،
1
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چکیده

بحث و نتیج گیهر  :موضیووات یرنامیهبییزی ه

بررسی تطبیقی برنامۀ درسی آموزش مدیریت امداد سوانح در آموزش عالی ایران و ایاالت متحده

مقدم

جهان ،شدن یاد آهب پ شرفت ودالت ه مح است

تابیخ آموزم جهان ه فعال ت های ،که یرای پ شیبرد

دبمال ۀه یرت ،دیگیر اییع هاژ با ی یانگر تبعی ،

اهییداف آموزشیی ،دب طیی ،تییابیخ کهنسییال زنییدگ،

مص بت ه ییران م،دانند .ییث جهیان ،شیدن طی،

انسییانهییا یییه ومیی آمیید مشیییون از ه ییای ه

دهه هیای گذشیته جیای تیود با دب تمیا مبامیث

پ شامدهای ،است که اطیالع از آنهیا ییرای مسیئو ن

مریوط یه موز های گوناگون دانش یشری یاز کیرد

آموزم م،تواند آموزند ه کابساز یاشید .مطالعیه ه

است .یرتی ،معت ید هسیتند دب دهیۀ گذشیته هی

یربس ،نظا های تری تی ،دیگیران از دییر ییاز میوبد

م هییو اجتمییاو ،س اسیی ،ه نظریییه آموزشیی ،یییه

توجه مت ۀران ه اندیشمندان آموزشی ،ییود اسیت.

گستردگ ،م هیو جهیان ،شیدن میوبد توجیه یراب

ینایرایع سوای ایع ییث ییه زمیانهیای یاسیتان ییر

نگرفته است .دب سال های ات ر ی ع الممم،شدن یۀ،

م،گردد که یه وبت دییداب از کشیوبهای ی گانیه

از مبامث مه دانشگاه ،یود اسیت .اییع موضیوع

ه چیه

د لت یر تم ی یعید یی عالمممی ،م یان فرهنگی ،ه

چه از نظر تجابت تبم غات ه م ا د مذه
یه لیاظ کنجۀاهی یا نظام ،انجا م،شد]1[ .

جهان ،دب اهداف کابکردهیا ه نییو آمیوزم دابد.

آمیوزم تطب  ،ادب است توانای ،ز ییرای دب

یوم،سازی نظریه دیگری است که تواهیان اشیاوه
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ی حتر نظا آموزم ممّ ،با فراه سازد یر امۀیان

انطبا ه بشد پابادای دانش فنیاهبی هنجیاب هیای

ابزش ای ،همهجانبهتر یرنامههیای آموزشی ،ی افزایید

بفتابی ه سرمایه های فرهنگ ،ه ابزم هیای میمی،

ک ت با م های پ شنهادی یرای م دشوابیها با

تاص دب مو ع ت تاص است دب مال ۀیه بهیۀیرد

یا یرد ه امۀیان یهیر گ یری از تجیابد دیییگران با

ی ع الممم ،شدن پاس  ،دب یرایر پدید جهان ،شدن

فیراه سازد ه امتمال تۀیراب اشیتباهات دیگیران با

است .جهان،شدن دب سال هیای ات یر دب اییران ن یز

کاهش دهد]2[ .

موبد توجه یرنامهبیزان دبس ،راب گرفته است لیذا

ن ش مؤ ر آمیوزم ییر همگیان مشی ر ه بهشیع

تاکنون همایشهای متعددی دبیاب تأ ر جهان،شدن

است زیرا آموزم همواب از اساس،تریع اییزاب هیای

دب موزع فرهنگ یه شیۀ ویا ه تعمی تری یت ییه

توانمندیها ه کمال اه یود است.

شییۀ تییاص یرگییزاب شیید اسییت ه ییامبنظران

امرهز نظا های آموزش ،یرای پیرهبم انسیان هیای

متعددی دب بایطه یا تأ رات جهیان ،شیدن کتیاد ه

تال ه توانمند یرای تعام مثبت ه مؤ ر یا آیند یا

م اله منتشر کرد اند]3[ .

یۀ ،از مه تریع چالش های تود یعن ،جهان،شیدن

یۀ ،دیگر از ییث هیای جیدی دب اکثیر نظیا هیای

بهیهبه هستند.

تعمیی ه تری ییت دن ییا مسییاله تمرکزگراییی ،یییا

جهان،شدن هاژع منا شه یرانگ زی است که دب تعری،

تمرکززدای ،دب نظا های یرنامه بییزی دبسی ،اسیت

تیود ط یی ،گسییترد ای از آباء ه نظریییات مثبییت ه

متأس انه اکثر پردازمهای انجا گرفته یا با م های

من  ،با یه دنبال دابد .از نظر یسی ابی از میرد هاژع

ابایه شد دب ایع زم نیه ییر انگیاب هیای دهال سیت،

انسان یرای تی
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متۀ ،است ه شاید یه هم ع دل

دب وم با گشای

گییذاب نظییا آموزشییا ه نظییا طرامییا ه تییدهیع

نظا های تعم ه تری ت نبود است]4[ .

یرنامه هاى دبسا دب ایران یه سمت تمرکززدایا ن از

تمرکززدای ،از نظا یرنامه بیزی دبس ،از مه تیریع

یه یك تعادل ها گرایانه ی ع کنترل تمرکزگرایانیه ه

ه تری ت دب وصر ماضر اسیت کیه دب

مسای تعم

تمرکززدایا دابد]5[ .

دیییدگا هییای مت ییاهت ،هجییود دابد .ویید ای نظییا

کشوب های گوناگون انواع استاندابدها دب سازمانهای

یرنامهبیزی دبس ،متمرکز با پاس گوی ن ازهیای دب

آمیوزش ،است اد م،شود که مه تریع آنها وییبابتند

مال تغ ر نم،دانند ه یه کاست،ها ه ناکیام،هیای آن

از:

اشاب م،کنند ه گرهه ،دیگر از نظیا یرنامیهبییزی

ال ی اسیتاندابدهای مییتوا :اسیتاندابدهای میتیوای،

دبس ،متمرکز دب تدهیع یرنامههای دبسی ،مماییت

وبابت های ،ییرای میش ر کردن میتیوای دانشی،

م،کنند .ایدع یرنامه بیزی دبس ،آموزشگا مییوب ییر

هستند که فراگ ران یاید یاد یگ رند.

ایع پایه استواب است که یهتریع مۀان ییرای طرامی،

د استاندابد های وممۀرد :وبابت هیای ،کیه سیطح

یرنامۀ دبس ،آن جای ،است که مدبش ه فراگ ر دب

وممۀرد میوبد انیتظاب از فیرد با یر اسیاش اهیداف

تعام یا یۀیدیگر هسیتند .ییرتالف یرنامیه دبسی،

هظای ،مسئول ت ها ه شایسیتگ ،هیای وییممۀردی

مرسو ه متمرکز که مدبش با مجری رف یرنامیه

تیع ع م،کند.

دبس ،ممداد م،کنند مدبش دب اییع گونیه یرنامیه

اسیتاندابدها دبها ی سیطح میطمودهای ما با نشان

دبسیی( ،ا ییر متمرکییز ن ییش یییابزتری نسییبت یییه

م ،دهد ه یر اساش آنها م،توان هضیع ت وممۀیرد

یرنامههیای دبسی ،سینت ،دابد .همچنی ع فراگ یران

با دب سه یعد «فرد» «هامید» ه «سیازمان» ابزشی ای،

امساش م،کنند که یادگ ری یا ن ازهای آنیان ی شیتر

کن  .استاندابد وممۀیرد ازسیه جیزء ترک ی

یافتیه

مرتبز است ه یرنامه دبس ،انعطافپذیر ییود ه ییه

است:

سادگ ،موضوعهای نوظهوب با که ییا یرنامیۀ دبسی،

 -1تو یی  ،وممۀییرد :تو یی  ،ن میی ،با نشییان

ابتباط نزدیك دابند تم

م،کنید .طرامی ،یرنامیه

دبس ،آموزشگا میوب از ووامم ،ماننید هیدفهیای
مم ،تعم

م،دهد.از آن چه فراگ ران یاید یدانند ه ادب یه انجا
آن یاشند.

ه تری ت یادگ رنید منیای دب دسیترش

 -2نمونه های کاب :ایع نمونه ها میرتبز ییا اسیتاندابد

فرهنگ مرد اطراف آموزشیگا میی ز آموزشیگا

هستند ه فراگ ران م،توانند پس از اتما مطالعۀ ییك

باهبردهییا ه نظییا ابزشیی ای ،ه دبجییه اتت ییابات

یا چند استاندابد یه آنها یرسند.

تصم گ ری آموزشگا ها دبیاب یرنامه دبسی ،متیأ ر

 -3گزابم ها :هر گیزابم جنبیههیای ،از کیاب با دب

م،شود]4[ .

ابتباط یا تو  ،وممۀرد نشان م،دهد]6[ .
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نظییا تعمیی ه تری ییت ایییران ن ییز دب ایییع زم نییه

یا توجه یه توسعۀ نهضت استاندابدسازی دب آموزم

بررسی تطبیقی برنامۀ درسی آموزش مدیریت امداد سوانح در آموزش عالی ایران و ایاالت متحده

استاندابد های آموزش ،موازین ،هستند کیه ییه طیوب

 -3ا ول همۀیابی ه مشیابکت میوبد توجیه یراب

ریح دب تصوص ایعاد م تمی ،نظیا آموزشی ،یه

گ رند .استاندابد های ،کیه کابشناسیان سیتاد مرکیزی

هضوح ه بهشن ،تعریی ،شید انید .اسیتاندابدهیای

ومدتاً یراسیاش تیصی الت دانشیگاه ،ه از طریی

آموزش ،با م،توان از زهاییا ه ایعیاد م تمی ،میوبد

مطالعۀ تطب  ،تدهیع ه ایالغ م،کننید دب ومی دب

توجه راب داد]7[ .

همۀ شرایز مو ع یت هیا ه منیاط

ابتبیییاط یی ی ع استاندابدسیییازی یرنامیییۀ دبسییی ،ه

ن واهند داشت مگیر اییع کیه از طریی مشیابکت

تمرکززدای ،آموزش :،استاندابدها م اه م ،مطمی ه

فراگ رند یه دست آیند.

ا ر ای تغ ر ن ستند .یعن ،نم،توان نگا پیابادایم،

 -4پویییا ه منعطیی ،یاشییند تییا یتییوان از آنهییا دب

یه آنها داشت یمۀه ایی ا تبیاش ییا ت م ید ه متی،

مو ع ت های فرهنگ ،ا تصادی ه اجتمیاو ،اسیت اد

یوم،شدن ه یوم،سازی یا تول د ه تعریی ،هسیتند.

کرد .استاندابدها با نم،توان دب مدت ،کوتیا تیدهیع

گاه ،ن ز یاید آنها با یا ونایت ییه شیرایز هییژ هیر

کرد ه یرای مدت زمان مدیدی از آنها یهیر گرفیت.

راب داد .لیذا و ید

یا پ شرفت م تض ات ه الزامیات

کشوب موبد دستۀابی ه تعدی

ز است متناس

ییازده ،مشیایه

یر ایع است که یاید مع ابهای نسبتا پذیرفته شید ای

می ط ،ایع استاندابدها یه بهز شوند ه از پویای ،ه

با موبد توجه یراب داد ه یهتیریع اسیتاندابدها با ییا

انعطافپذیری ز یرتوبداب یاشند]9[ .

توجه یه شرایز ه هیژگ،هیای تیاص هیر کشیوب ه

اسییتاندابدها دب مۀ ی کاتییال زهب ه تسییه

گیاه ،هیر منط یه اومیال کیرد .یعنی ،گیاه ،متی،

ا المات از جممه افیزایش ک یت ه تمرکززدایی،

نم ،شود نگا کشیوبی ییه اسیتاندابدها داشیت .ییه

وم م،کنند .مام ان استاندابد های آموزش ،یر اییع

همی ع دل ی یرتیی ،از می ییان معت دنیید کییه نگییا

یاهبند که استاندابدها یۀ ،از ایزاب های اساس ،ییرای

منط های ز است]8[ .

یرایری ه ودالت آموزش ،هستند چرا که آموزم ییا

کننییدع
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یرای اینۀه یتوان از استاندابدهای یرنامۀ دبسی ،هی

ک ت با یرای تما فراگ ران طم

دب سطح ممّ ،ه ه دب سطح میم ،است اد کرد یاید

شعاب های اساس ،طرفیدابان آمیوزم ا یر متمرکیز

دب تدهیع آن موابد زیر با یاید لیاظ کرد:

است ادع یه نیه از ظرف یت هیای میمی ،ه منط یهای ه

 1ضمع تأک د یر ن از های ممّ ،یه ن از هیای میمی،

یرنامه بییزی ییر اسیاش ن یاز هیای منط یهای اسیت.

یوم ،ه منط های ه توجه کرد.

استاندابد های یرنامۀ دبس ،یا توجه یه ماه ت پویا ه

 2ها ی نانه ه ای مصول یاشیند ه فیردی کیه دب

انعطافپذیر تود دب نظا آموزش ،ا رمتمرکیز ن یز

چابچود ایع استاندابدها یراب می،گ یرد آن هیا با

ای است اد است .دب تدهیع اسیتاندابد هیای یرنامیۀ

بول داشته یاشد .لذا یاید شناتت ی ی ،از فرد ه

دبس ،گره تدهیع کنندع استاندابدها که متشیۀ از

هیژگ ی،هییای اه دب اتت ییاب یاشیید تییا یییر مبنییای آن

افراد ام نظر مدبسان تبر نمایندگان منیاط ه

یرنامهبیزی وبت گ رد.

یرنامهبیزان است هویتهیای چندگانیۀ فراگ یران از

4

م،کنند .یۀی ،از
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هویت فردی اجتماو ،ممّ ،ه اکولوژِیۀ ،آن ها

شد دب «سند ممّ »،یه ایع امر مه اتتصیاص دابد.

ب

با لیاظ م،کنند تا اسیتاندابد ته یه شید ییه ونیوان

دب آموزم های وال ،کشوب ما یۀی ،از با کابهیای

بهنمودی کم ،یرای تما مناط کشوب ای اسیت اد

اساس ،یرای یهبود ک ت توجه یه استاندابد سیازی

یاشد .تع ع استاندابد های میتوا ه وممۀرد دب میواد

دب یرنامۀ دبس ،است]4[ .

دبس ،گوناگون م،تواند ن طۀ شرهع مناسیب ،ییرای

دب جمع ت هالل اممر ایران ن ز یا توجه ییه مسیائ

ا المات یرنامه تمرکز زدای ،دب یرنامه بیزی دبس،

جهان ،ه پ شرفت های ییه دسیت آمید مت صصیان

میسود شود .یرتالف اییع کیه تصیوب می ،شیود

ن ازهای میم ،با یا است اد از تجابد ی شیمابی کیه

استاندابد سازی ف ز دب نظا آموزش ،متمرکیز ایی

دب اتت ییاب داشییتهانیید شناسییای ،نمییود ه مطییای یییا

پ اد شدن است یاید گ ت تأ ر ایع اسیتاندابدها دب

اسییتاندابدهییای جهییان ،یییه اسییتاندابدسییازی یییوم،

نظییا آموزشیی ،ا رمتمرکییز ا ر ای ی انۀییاب اسییت.

پرداتته اند .سانیه یا یالیا یك ها ع یت انۀابناپیذیر

است اد از استاندابد های یرنامیۀ دبسی ،دب کشیوبها

زندگ ،یشر م،یاشد  .سوانح ه یالیای طب ع ،هرساله

دابای نظا آموزشی ،ا یر متمرکیز میاک ،از ن یش

دها تع از مرد جهان با مصده نمود ه وید ای

امرهز دیدگا های جدیدی دب موبد تیأ ر تعیامالت

تود با دابد]11[ .

جهان ،ه میم ،موبد یربس ،راب گرفته است .ت ریبا

یهونوان مثال دب تیالل یرن گذشیته یی ش از هیزاب

مسائ ه هدف هیای آموزشی ،ییه

موبد زلزلۀ م رد دب ه تاد کشیوب جهیان ییهه یوع

همدیگر شباهت دابند هل ،بهم های موبد است اد

پ وسته کیه تعیداد کشیتههیای ییهجیا مانید از آنهیا

یرای م مشۀالت مرییوط ییا سینت هیا ه فرهنیگ

یراساش گزابم سازمان مم متید  1.530.000ن یر

هریك از جیوام ابتیباط پ دا م ،نمایند .یرنامه هیای

ه چند یرایر آن تعداد زتم ان اوال شید اسیت .دب

دبس ،دانشگا ها یه ونوان مراکز تول د دانش ه می

ی ع  70کشوب  6کشیوب چی ع اییران پیره اتییاد

دب تمام ،جوام

یادگ ری یرای پاس گوی ،یه ن از های جهان ،ممّی ،ه

جماه ر شوبهی سای

میم ،مستمز دگرگون ،هیای ین یادی اسیت .تیالم

ماد هت زتیریع کشیوبهیای جهیان  80دب ید اییع

مت صصییان یرنامییهبیییزی دبسیی ،دب آگییا کییردن

تسابات با تیم نمود ه  64کشوب دیگر تنهیا 20

دست اندبکابان ه تصیم گ رنیدگان نظیا آمیوزم

دب د ی ه تسابات جان ،ه مال ،ناش ،از زلزلیه با

وال ،از الزا ها ه آس

های امتمال ،ایع پدید هیای

نو م،تواند تضم ع کنند سیالمت ه دها آن یاشید.

ترک یه ه گواتمیا ییهونیوان

داشتهاند]12[ .
یۀ ،از ووام شاتر دب کاهش تسابات جان ،یه

[]10

هیژ تم ات آس

اهم ت تدهیع استاندابد های یرنامۀ دبس ،یه میدی

مؤ ر است]13[ .

دیدگان ناش ،از زلزله پاس گوی،

است که دب یرت ،از کشوبها ومد مبامث مطیرح
5
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تأ رگذاب آنهاست]9[ .

با ن ز یه کا مرگ م،فرستد که کشوب میا ن یز سیه

بررسی تطبیقی برنامۀ درسی آموزش مدیریت امداد سوانح در آموزش عالی ایران و ایاالت متحده

از ایییعبه آمییادگ ،یییرای پ شییگ ری از تم ییات ه
تسییابات یییا مییدا

کییاهش تم ییات ه تسییابات

یا دانشگا های تابج با ییه دنبیال تواهید داشیت».
[]15

مریوطه ضرهبت ،اجتناد ناپذیر م،نماد]11[ .

ل ۀع ایع یرنامۀ دبس ،تیاکنون ییا بهیۀیری جهیان،

یا پ شرفت دانش ه تۀنولیوژی تنهیا با میؤ ر ییرای

یوم ،موبد یربس ،تطب  ،راب نگرفته است .دب ایع

بس ی دن یییه هییدف پ شییگ ری از ه ییوع یییا کییاهش

م اله سع ،یر آن است تا یرنامۀ دبس ،بشتۀ مدیریت

ووابض یالیای طب ع ،مسمحشدن یه سیالح ومی ه

امداد سوانح مؤسسه ومم –،کابیردی هالل ایران ییا

یهکابگ ری دب ور ه وم است .یهکیاب گ یری ومی

یرنامییۀ دبسیی ،بشییتۀ مییدیریت یالیییا ه اضییطرابی

ن ییز امۀانیییذیر ن سییت مگییر از طرییی آمییوزم ه

دانشیگا هیای  ]16[ Upper Iowa1ه American

اطالعبسان]14[ .،

 ]17[ 2 Publicایا ت متید که دب سطح ی عالممم،

«گرچییه سییای ه تی ییات وممیی ،دب ابتبییاط یییا

دانشجو تری ت م ،کند ییا بهیۀیردی جهیان ،ییوم،

موضووات سانیه ه ادی ات مریوطه دب سطح جهیان

موبد یربس ،تطب  ،راب یگ رد.

نسبتا جوان است لی ۀع پ شیرفت هیای فراهانی ،دب

روش تحقیق

کشوبهای گوناگون وبت گرفته است»]15[ .

ایع پژههش مبتن ،یربهم تو

 – ،تیم م ،اسیت
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یرنامه های دبس ،مؤسسه آموزم وال ،هیالل اییران

هاز ش و تجزیه ه تیم

ن ز از ایع امر مستثن ،نبود است .دب بشتۀ میدیریت

یردی که یۀ ،از می ان تطب  ،است یرای تیم ی

امداد سوانح یا توجه یه هجود یرنامۀ دبس ،جهیان،

یافتهها است اد شد که شام چهاب مرممۀ زیر است:

مت صصان ایع بشته دب جمع ت هالل اممر ایران یا

 1مرممۀ تو  :3،دب ایع مرممه پژههشیگر یایید

توجه یه ن از های موجود کشیوبکه ما ی تجیابد

پدییید هییای مییوبد تی ی با یییر اسییاش شییواهد ه

موادث گذشته یود است یرنامۀ دبس ،ایع بشته با

اطالوات ،تو  ،کند که از منای م تم ،از طریی

م ایسهای یر اساش بهم

یوم،سازی نمود اند .یهیر گ یری از تجیابد مراکیز

مشاهدع مست

فو ه تالم یرای یوم،سازی آن یا توجه ییه سیای ه

یییهدسییت آهبد اسییت .مرممییۀ تو یی  ،مرممییۀ

دهب های کابشناس ،ناپ وسته ومم،

یادداشییتیییردابی هتییداب اطالوییات کییاف ،یییرای

چندساله تشۀ

یا مطالعه اسناد ه گزابمهای دیگیر

کابیردی دب مؤسسه آمیوزم ویال ،وممی،کیابیردی

یربس ،دب مرممۀ یعدی است.

هالل ایران موجبیات ت وییت دهبع مزییوب با فیراه

 2مرممییۀ ت سیی ر :4ایییع مرممییه شییام هابسیی،

نمود است« .ایجاد یۀییابچگ ،ه ییههی پ وسیتگ،

اطالوییات ،اسییت کییه دب مرممییۀ اهل پژههشییگر یییه

سرفص ه شرح دبهش ا م ،ه ت صص ،یه همرا

اطالویات یایید

تو  ،آن ا دا کرد است .تیم

یییازنگری ابزیییای ،ه بهزآمییدکردن آنهییا سییب
هماهنگ ،ی شتر بهمهای تدبیس دب داتی کشیوب
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مبتن ی ،یییر ا ییول ه شیی و هییای مرسییو دب ومییو

مع ییابی جهییان ،مییوبد م ایسییه ییراب گرفتییه انیید.

اجتماو ،یاشد.

یرنامهبیزی دبس ،بشتۀ مدیریت سوانح دب آمیوزم

 3مرممۀ همجوابی :1طی ،اییع مرممیه اطالویات

وال ،ایران یا آموزم وال ،ایا ت متید م ایسه شد

یربس ،شد دب مرام اهل ه [1ه ]2طب ه یندی شید

ه پس از یربس ،ه دستهیندی هیژگ،ها ت اهتهیا ه

ه کناب ه راب م،گ رند ه چابچوی ،فراه م،شیود

شباهت های آنها تیم

ه ییر مبنیای آن پ شینهادات،

تا با یرای مرممۀ یعدی یعن ،م ایسیۀ ت یاهتهیا ه

ابائه شد]13[ .

همواب شیود دب اییع

دانشگا های ،یرای م ایسه انت یاد گردیدنید کیه دب

شباهت های پدید موبد تی

مرممه پژههشگر م،تواند یه فرض ۀ تی ی ،تیود

بشییتۀ مییدیریت اضییطرابی ه یالیییا دب فهرسییت

دست یاید.

دانشگا های معرف ،شد از سیوی  3FEMAییود ه

 4مرممۀ م ایسه :2دب ایع مرممه «مساله تی

» که

دب سطح ی عالممم ،دانشیجو می،پذیرنید .دب هیر ده

بم ،یهتصیوص دب مرممیۀ همجیوابی

بشته هدف تری ت کابشناسان ،یا ایم ت شایسیتگ،

یه وبت اجمال ،از آن گذشته است د ا ییا

ه توانمنییدی یییا یییرای آمییادگ ،ه پاسیی گوی ،ه

دب مرام
می

توجه یه جزی ات یر اساش ت اهتهیا ه شیباهتهیا

مدیریت شرایز اضطرابی دب سانیه م،یاشد.

یربسیی ،ه م ایسییه میی،شییود ه بد یییا بییول فرضی ه

یافت ها

پژههش دب ایع مرممه امۀانیذیر م،یاشد]1[.

در مرحلۀ توصیف مهم ترین موارد قابل اشااره در

جم آهبی داد ها از طری پایگا های اطالعبسان ،ه

هر سیستم آموزشی عبارتند از:

س سییت هییای اطالوییات ،ی ی عالممم ی ،گییزابمهییا ه

ایران :یرنامهبیزی دبس ،بشیتۀ میدیریت سیوانح دب

وممۀردهای نظا آموزم وال ،کشوب مطالعه منیای

ایران دب شوبای ویال ،یرنامیه بییزی آمیوزم هیای

موضییوع مییوبد مطالعییه ه مشییاهد مراکییز آموزشیی،

ه کاب شناس ،ناپ وسته طرام ،گردید است .دبم ط

ابائهدهند ایع بشته انجا شد است.

کابدان ،بشته امداد ه سوانح ه دب م ط کیابشناسی،

دب ایع یربس ،یرنامۀ دبسی ،بشیتۀ میدیریت امیداد

ده گرایش ا م ،هجود دابد که شام مدیریت امداد

سیوانح دب ده گیرایش طب عی ،ه انسیانسیاتت دب

سوانح طب ع ،ه مدیریت امداد سوانح انسیانسیاتت

م اط کابدان ،ه کابشناسی ،دانشیگا جیام وممی،

م،یاشد]20 19 18[ .

کابیردی ایران [ ]18 19 20یه ونوان مع یاب ییوم ،ه

دب یربس ،یرنامهبیزی دبس ،دب موضیووات م طیۀ

یرنامۀ دبس ،بشتۀ مدیریت شرایز اضطرابی ه یالیا

ومو پایه دب هیر ده گیرایش بشیتۀ میدیریت امیداد

دب گرایش ومو دانشگا ) ]16[ (UIUه دب گیرایش

سیوانح طب عیی ،ه انسیانسییاتت یۀسیان میی،یاشیید.

هنر دانشگا ) ]17[ (APUایا ت متید ییه ونیوان

[( ]20 19 18جدهل شمابع 1

Juxtaposition
comparsion

1

2

federal emergency management agency

3
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ومم ،ه کت

موجود دب کتای انههای ایران پ رامیون

ومم ،کابیردی هزابت ومو ه دب ده م ط کیابدان،

بررسی تطبیقی برنامۀ درسی آموزش مدیریت امداد سوانح در آموزش عالی ایران و ایاالت متحده

دب موضووات م طۀ مدیریت وموم ،ن ز دب هیر ده

مدیریت اضطرابی ه یالیا دب دانشیگا هیای سراسیر

گرایش بشتۀ مدیریت سوانح دب ایران یۀسان اسیت

ایا ت متید ه یا گیرایشهیای یسی اب متنیوع ابائیه

ه ی شییتر یییر ا ییول ه مؤل یههییای ومی مییدیریت ه

م،گردد .ایع بشته یا ده گرایش کابشناسی ،هنیر ه

ییا اهیداف دانشیگا

کابشناس ،ومو دب دانشگا هیا ه کیالجهیای ،کیه دب

مهابت های میدیریت ،متناسی

وممیی،کییابیردی دب باسییتای ابت ییا مهییابتهییای

سطح ی عالمممی ،فعال یت می،نماینید یربسی ،شید.

کیابآفرین ،فراگ ییران می،یاشیید تۀ یه دابد (جییدهل

یرنامهبیزی دبس ،دب موضووات م طۀ ومو پایه دب

شمابع . 2

گرایش هنر ه ومو بشتۀ مدیریت اضطرابی ه یالییا

دب موضووات م طۀ ومو اجتمیاو ،ه ابتباطیات دب

شیییباهت مییییدهدی ییییا یۀیییدیگر دابد هلییی ،دب

هر ده گرایش بشتۀ مدیریت سوانح دب ایران یۀسان

موضووات م طۀ مدیریت وموم ،دب گرایش هنیر ه

است دبمال ۀه ی ش میدهدی از موضووات م طۀ

ومو بشتۀ میدیریت اضیطرابی ه یالییا مت یاهت از

ومو پایه طب ع ،ه سوانح دب هیر ده گیرایش بشیتۀ

یۀدیگر است.

مدیریت سوانح دب ایران یۀسان است .ی ش اوظم،

همچن ع ی ش ،از موضووات م طۀ ومو اجتمیاو،

از موضووات م طۀ ومو مدیریت ییران دب هیر ده

ه ابتباطات دب گرایش هنر ه ومیو بشیتۀ میدیریت

گییرایش بشییتۀ مییدیریت امییداد سییوانح طب عیی ،ه

اضطرابی ه یالیا مت اهت از یۀیدیگر اسیت .ی یش

انسانساتت یۀسان م،یاشد.

میدهدی از موضووات م طۀ ومیو پاییه طب عی ،ه

ایاالت متحده :یرنامه بییزی دبسی ،بشیتۀ میدیریت

سوانح ه همچن ع م طیۀ ومیو میدیریت یییران دب

سوانح دب دانشگا ها ه کالجهیای اییا ت متیید دب

گرایش های هنر ه ومو بشتۀ مدیریت اضیطرابی ه

م ط کاب شناس ،پ وسته طرام ،گردید است .بشتۀ

یالیا یا یۀدیگر مشایهت دابد.
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جدول شمارۀ  :1مقایسۀ موضوعات برنامهریزی درسی حیطۀ علوم پایه []20 -16
حیطۀ علوم پای
ایاالت متحده

جمهوری اسالمی ایران
دانشگا (UIU

دانشگا (APU

مدیریت امداد

مدیریت امداد

کابشناس ،ومو دب

کابشناس ،هنر دب

سوانح طب ع،

سوانح انسانساتت

مدیریت اضطرابی ه یالیا

مدیریت اضطرابی ه یالیا

کابیرد بایانه

کابیرد بایانه

مهابتهای بایانه

آماب م دمات،

آماب م دمات،

آماب م دمات،

آماب ه کابیرد آن دب مدیریت

آماب ه کابیرد آن دب مدیریت

مؤسسه آموزش عالی علمیکاربردی هالل ایران

بهم تی

کابیردی

مستندسازی

8

بهم تی

کابیردی

مستندسازی

بهم تی
مۀاتبات ه ابتباطات

تی

آنال ز ه نوشتع

مرجان جوانبخش ،پروین شفیعی مقدم ،سید امیرحسین سرکشیکیان ،کتایون جهانگیری

جدول شمارۀ  :2مقایسۀ موضوعات برنامهریزی درسی حیطۀ مدیریت عمومی [منب ]20 -16 :
حیطۀ مدیریت عمومی
ایاالت متحده

جمهوری اسالمی ایران
دانشگاه )(UIU

دانشگاه ()APU

مدیریت امداد

مدیریت امداد

کابشناس ،ومو دب

کابشناس ،هنر دب

سوانح طب ع،

سوانح انسانساتت

مدیریت اضطرابی ه یالیا

مدیریت اضطرابی ه یالیا

م دمات سازمان ه مدیریت

م دمات سازمان ه مدیریت

ا ول یرنامهبیزی ه سازمانده،

ا ول یرنامهبیزی ه سازمانده،

مدیریت وموم،

مدیریت وموم،

مدیریت منای انسان،

مدیریت منای انسان،

مهابتهای مسئمهیای ،ه

مهابتهای مسئمهیای ،ه

تصم گ ری

تصم گ ری

مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی هالل ایران

تیم

هزینه من عت

مهابتها ه وان ع کس

تیم
ه کاب

ا ول مدیریت

هزینه من عت

مهابتها ه وان ع کس

ت ۀر انت ادی
ا تصاد کالن

فرایند یودجه وموم،

ا تصاد ترد

ه کاب
دهلت ممّ،
دهلتهای میم ،ه ایالت،
وان ع اجرای،
نظابت

جدول شمارۀ  :3مقایسۀ موضوعات برنامهریزی درسی حیطۀ علوم اجتماعی و ارتباطات [منب ]20 -16 :
حیطۀ علوم اجتماعی و ارتباطات
ایاالت متحده

جمهوری اسالمی ایران
مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی هالل ایران

کابشناس ،ومو دب

کابشناس ،هنر دب

مدیریت اضطرابی ه یالیا

مدیریت اضطرابی ه یالیا

بهانشناس ،وموم،

مبان ،بهانشناس،

مدیریت امداد سوانح طب ع،

مدیریت امداد سوانح انسانساتت

بهانشناس ،وموم،

بهانشناس ،وموم،

جامعهشناس ،وموم،

جامعهشناس ،وموم،

جمع تشناس ،وموم،

جمع تشناس ،وموم،

مبان ،مرد شناس،

مبان ،مرد شناس،

اتال مرفه ای

اتال مرفهای

مبان ،وم اتال

جامعهشناس ،سوانح

جامعهشناس ،سوانح

مشۀالت اجتماو،

جمع تشناس ،سوانح

جمع تشناس ،سوانح

س ست ابتباطات ه اطالعبسان ،دب

س ست ابتباطات ه اطالعبسان ،دب

کابیرد بسانههای اجتماو ،دب

سوانح

سوانح

مدیریت اضطرابی ه یالیا

س ست اطالوات ،دب سوانح )(DIS

ابتباطات ه م ایرات بیسك

س ست اطالوات ،دب سوانح)(DIS
شناتت نعت ی مه

ا ول جامعهشناس،
ومو اجتماو،

فرهنگها
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دانشگاه )(UIU

دانشگاه ()APU

مبان ،جامعهشناس،

مبان ،انسانشناس،
فرهنگ مرد ایا ت متید

شناتت نعت ی مه

9

بررسی تطبیقی برنامۀ درسی آموزش مدیریت امداد سوانح در آموزش عالی ایران و ایاالت متحده

دب مرممۀ ت سی ر ییرای دب وم ی تیر هیژگی،هیا

دب موضووات م طۀ ومو اجتماو ،ی شتر تأک ید ییر

شباهت ها ه ت یاهت هیای اییع بشیته یرنامیهبییزی

ا ول ه مؤل ههای ومو اجتماو ،از ایعیاد گونیاگون

دبس ،مصود اجرای ،آنها دب آموزم ویال ،هیر ده

دب شرایز معمول جوام انسان ،است ه هی چنی ع

کشوب موبد یربس ،راب گرفته است.
ایران :همانگونه که از نا آنها پ داسیت گیرایش اهل
(مدیریت امداد سوانح طب ع ،ی شتر سوانح ه یالیای
طب ع ،دب م طه های ،یا منشا زمی ع شیناتت ،آد ه
هییوای ،ه ه ییدبهلوژی ه ی ولییوژیۀ ،ه ...ه گییرایش
ده (مدیریت امداد سوانح انسانسیاتت سیوانح ه
یالیای ،با که انسان یهطوب مسیت

ه ا رمسیت

دب

آن ن ش دابد با دب یرم،گ رد .یرنامه بیزی ه میتوی
دبهش دب هر ده م ط کابدان ،ه کیاب شناسی ،ه دب
هرده گرایش یرای تمیام ،مراکیز ابائیه دهنید اییع
بشته ایت می ،یاشید ه دبهش انت یای ،ه اتت یابی
لیاظ نشد اسیت .تمیام ،فراگ یران یرف نظیر از
وال ه استعداد ه ن از شغم ،تود از یك یرنامه بیزی
ایت ه یدهن تغ ر تبع ت م نمایند .م ط کابشناسی،
دب هرده گیرایش دب یرگ رنید میدا

 142هامید

اجبابی م ،یاشید .یرنامیه بییزی دبسی ،موضیووات
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م طۀ ومو پایه ی شتر تۀ ه یر مهابتهای بایانهای ه
آماب بهم تی

ه مستندسیازی دابد]20 19 18[ .

(جدهل شمابع 1
یرنامییهبیییزی دبسیی ،دب م طییۀ موضییوع مییدیریت
ومییوم ،دب باسییتای ابت ییا مهییابتهییای کییابآفرین،
فراگ ران ییه ا یول ه مؤل یههیای ومی میدیریت ه
مهابتهای مدیریت ،که از اهیداف ین یادیع دانشیگا
ومم ،کابیردی م،پردازد ه نزدیك ییه  10دب ید از
ک هامیدهیای دهب آموزشی ،با تشیۀ
(جدهل شمابع . 2

10

می،دهید

یر موضووات ت صص ،نظ ر هیژگ،های اجتماویات
دب سییوانح ن ییز تمرکییز دابد ضییمع آنۀییه م ولییه
ممایت های اجتماو ،جوامی دب شیرایز یییرانهیا
نظ ر نعت ی مه ن ز مد نظر راب گرفتیه اسیت .دب
م طییۀ ابتباطییات ی شییتر یییر موضییووات ،نظ ییر
س ست های ابتباط ،ه اطالعبسیان ،دب سیطح آمیاد
جامعییه ه س سییت هییای جمیی آهبی ه پییردازم
اطالوات ،دب سیطوح ومم یات ،ه تصیم گ یری دب
زمان سوانح متمرکز م،یاشد .ایع م طیۀ نزدییك ییه
 14دب د از ک هامدهای دهب آموزش ،با تشیۀ
م،دهد( .جدهل شمابع 3
دب موضووات م طیۀ ومیو پاییه طب عی ،ه سیوانح
ی شتر یر دبهش مبنای ،ه پ ش ن از یرای هرده بشیته
اسیتواب میی،یاشیید نظ ییر مبامیث مییرتبز یییه ن شییه
جغراف یییای طب عییی ،ه شیییناتت سیییوانح ه متییی،
موضووات یوم ،نظ ر ا می شناسی ،اییران مبامیث
یرنامه بیزی دبس ،دب موضیووات ت صصی ،م طیۀ
ومو دب گرایش بشتۀ مدیریت امداد سوانح طب ع ،ه
مییدیریت امییداد سییوانح انسییانسییاتت ت ییاهت
چشمگ ری یا یۀدیگر دابند .یرنامهبییزی دبسی ،دب
گرایش ن ست ی شیتر میول موضیووات ،از سیوانح
طب ع ،م،چرتد کیه دب اییران ییه هفیوب ب داد ه
تسابات سنگ ن ،با یهجا م،گذابد .دب گیرایش ده
سوانح انسانساتت ،که یدل

ن ر ایمن ،ه سیهوی

یییا یرنامییهبیییزی شیید ه تعمییداً ی شییتریع هفییوب ه
تسابات با او از جان ،ه مال ،دب اییران ییههمیرا

مرجان جوانبخش ،پروین شفیعی مقدم ،سید امیرحسین سرکشیکیان ،کتایون جهانگیری

دابد با دب یرم،گ رد .دب یرنامه بیزی دبسی ،هیر ده

نم ،یاشد ه دبهش انت ای ،ه اتت یابی لییاظ شید

گرایش تأک د یر سوانی ،است که کیامالً ییا شیرایز

است .تمام ،فراگ ران یرمس

وال ه استعداد ه ن از

یوم ،کشوب مطای ت دابند .ایع م طۀهیا نزدییك ییه

شییغم ،تییود از یییك یرنامییهبیییزی کییه ی شیی ،از

 15-16دب د از کی هامیدهیای دهب آموزشی ،با

هامدهای آن اییت ه ی یش دیگیری اتت یابی ه از

تشۀ

م،دهد( .جدهل شمابع 4

تنوع ه ای انعطاف ییا ی ،یرتیوبداب اسیت یهیر

موضووات م طۀ ومیو میدیریت یییران ییر مبنیای

می،یرنیید م طی کییابشناسیی ،دب هییرده گییرایش دب

شناتت مؤل ه های چرتیه میدیریت یییران اوی از

یرگ رنییدع مییدا

 122هامیید اجبییابی میی،یاشیید.

پ شییگ ری کییاهش ا ییر آمییادگ ،پاسیی گوی ،ه

یرنامهبیزی دبس ،دب موضووات م طۀ ومو پایه دب

یازسازی ه ییا تأک ید د ی تیر ه ت صصی،تیر بهی

گرایش هنر تنها میدهد یه تجزیه هتیم

تی ی ه

اهلویت های میوبد ن یاز دب اداب ه هیدایت ووا ی

مستندسازی است .یرنامیهبییزی دبسی ،دب گیرایش
ه مۀاتبات ه ابتباطات

سوانح یوم ،کشوب استواب است .واله یر آن ومیو

یر جنبههای مهابتهای بایانه ای ه آمیاب ن یز تأک ید

زیر ینای ،که مبنای پاس گوی ،یه نیه با امۀیانپیذیر

دابد( .جدهل شمابع 1

م،سازد از جممه ییثهای مرتبز یه بفتاب ساز ها ه

یرنامه بیزی دبسی ،دب موضیووات م طیۀ میدیریت

زیرساتت ها دب بهیابهی ،ییا انیواع سیوانح اوی از

وموم ،دب گرایش هنر ی شتر یر جنبههیای ا تصیادی

طب ع ،ه انسانساتت ه الگوهای یرنامهبیزی شهری

او از ا تصاد کالن ه ترد تأک ید دابد ه جنبیههیای

ه شریان های م ات ،ه ضوایز ایمن ،دب پاسی گوی،

مدیریت ،ممیوظ نشد است .یرنامهبییزی دبسی ،دب

یه سوانح م تم ،با دب یردابد .ویاله ییر تأک ید ییر

گرایش ومو ی شیتر ییر جنبیه هیای ا یول ومیوم،

پاس گوی ،ییه ن یاز ییوم ،کشیوب دب زم نیه سیوانح

مدیریت ه فرایند یه های میدیریت ،از سیطح ویال،

موجییود نگرشیی ،جهییان ،یییه الگوهییا ه شی و هییای

ممّ ،تا سطوح میمی ،ه ییا تۀ یه ییر مسیای میال،

مدیریت سانیه دب کشوبهای توسعه یافته ه دب مال

انون ،ه نظابت ،طرام ،شد است( .جدهل شیمابع

توسعه دب اب های م تم ،ه همچن ع سیازمانهیای

2

ی ی عالممم ی ،دبگ ییر دب امییوب سییوانح ه امدادبسییان،

دب موضووات م طۀ ومو اجتماو ،ه ابتباطیات دب

یشردهستانه دابد .ه دب مبامیث امن تی ،ن یز ییهطیوب

گییرایش هنییر یرنامییهبیییزی دبسیی ،یییر جنبییههییای

اجمال ،یه موضوع دفیاع ا رنظیام ،پرداتتیه اسیت.

گوناگون ،ازمبان ،ومو اجتماو ،دب سطح ویا ه ییا

(جدهل شمابع 5

نگییرم هیییژ یییر فرهنییگ یییوم ،جامع یۀ مییذکوب

ایییا ت متییید  :یرنامییهبیییزی ه میتییوی دبهش دب

مشۀالت اجتماو ،با ن ز از نظر دهب نداشیته اسیت.

م ط کاب شناس ،ه دب هیرده گیرایش هنیر ه ومیو

همچن ع ییر ن یش کیابیری بسیانههیای جمعی ،دب

یییرای تمییام ،مراکییز ابائییهدهنیید ایییع بشییته ایییت

مدیریت شرایز اضطراب تأک د شد اسیت دب م طیۀ
11
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پ امدهای سانیه ه نییوع پاسی گوی ،اسیتاندابد ییه

ومو واله یر بهم تی
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ابتباطات ی شیتر ییر موضیووات ،نظ یر ابتباطیات ه

از آنجاکه یرای است اد یه نه از مطالعات تطب  ،یاید

م ایرات بیسك تۀ ه شد اسیت .دب میال ،کیه دب

ا دا یه طب ه یندی نمود ه یۀ ،از مه تیریع فوایید

گرایش ومو ی شتر تأک د یر ا ول ه مؤل ههای ومو

ت س یندی امۀان تش ر هتم ز مؤل ه ه ونا ر از

اجتماو ،داشته ه نگرم جهان ،ه ویا با ییه م ولیه

یۀییدیگر اسییت ه م تییوان از زاهایییای گونییاگون یییه
پدید موبد مطالعه پرداتت]21[ .

فرهنگها دابد .دب م طۀ ابتباطات یرنامۀ دبس ،یا ایع

یربس ،هتیم

مضمون ه میتوا ممیوظ نشد است( .جدهل شمابع

لذا دب مرممۀ همجوابی مرام تو  ،ه ت س ر دب
موضووات یرنامه بیزی دبس ،طب ه

فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال هشتم ،شمارة 1395 ، 3

3

جداهل یرمس

یرنامه بیزی دبس ،دب موضووات م طیۀ ومیو پاییه

یندی ه کناب یۀدیگر راب داد شید انید تیا م ایسیه

طب ع ،ه سوانح دب گرایش ومو یا نگرم وا تأک د

ت اهتها ه شباهتهای آنان همواب شود.

یر ومو طب ع ،دابد .دب گیرایش هنیر یرنامیهبییزی

دب ایع مرممه طرام ،جداهل نه تنها هیژگ،ها یمۀه

دبس ،یر جنبههای گوناگون ،ازمبان ،ومو طب ع ،دب

ت اهتها ه مشایهتهای هر یرنامۀ دبس ،با ییهنییو

کناب آندسته از تطرات انسانساتت سهوی ه متی،

یابز ه ش اف ،نمایان م،گردانید .منیدبجات جیداهل

ومییدی یرنامییهبیییزی شیید ه تعمییدی دب م یدیریت

فو نشانگر آنست که دب ایران طرام ،یرنامهبییزی

شرایز اضطراب تأک د شد است( .جدهل شمابع 4

دبس ،یا توجه یه مسائ جهان ،ه یا تۀ ه یر ن ازهای

دب م طۀ ومو مدیریت ییران موضووات زیر ینای،

میم ،شناسای ،ه پایهبییزی گردیید ه ییا نگیا ییه

مییدیریت اضییطرابی س اسییتگذابی ه تییزمشیی،

اسییتاندابدهییای جهییان ،یییه اسییتاندابدسییازی یییوم،

کییاهش ا ییر یرنامییهبیییزی ه آمییادگ ،اضییطرابی

پرداتته است.

پاس گوی ،ه یازسازی مبامث بهان شناس ،دب یالییا

بحث

از آن جممه هستند .دب گرایش ومو م وله میدیریت

دب مرممۀ م ایسه یه یربس ،وم ی تیر یرنامیهبییزی

شهری ه مدیریت ییران های نعت ،ه تجابی موبد

دبس ،بشتۀ مدیریت سوانح دب ده کشوبپرداتته که

تأک د ه موضوع پاس گوی ،ه یازسازی دب یالیا ن یز

ماک ،از نگرمهای یس اب مت اهت یه ایعاد میدیریت

یهطوب اجمال ،مد نظر راب گرفته اسیت .دب گیرایش

سانیه م،یاشد .دب ایران یرنامهبییزی دبسی ،بشیتۀ

هنییر م ولییه مییدیریت یالیییای طب عیی ،ه موضییوع

مدیریت سوانح دب ده م ط کیابدان ،ه کیابشناسی،

پاس گوی ،ه یازسازی دب یالیا ن ز یهطوب جامع ،ییا

ناپ وسته طرام ،شد است که سطح کیابدان ،آن دب

تأک ید تیاص یییر سیوانح انسییانسیاتت تعمییدی ه

هر ده گرایش مشتر

م،یاشید ه ی شیتر ییه م ولیه

یرنامهبیزی شد از جممه مبامث امن تی ،ترهبیسی

مرام م تم ،چرته مدیریت ییران ه مؤل یههیای

ه مدیریت پ امد آنها طرامی ،شید اسیت( .جیدهل

هییر مرممییۀ مییدیریت ییییران یییویژ آمییادگ ،ه

شمابع 5

پاس گوی ،م،پردازد .دب مجموع تا سطح کابشناس،
دب هرده گیرایش دب یرگ رنید میدا

12
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م ،یاشد .هر ده گیرایش از یرنامیهبییزی دبسی ،ییا

گییرایش بشییتۀ مییدیریت امییداد سییوانح طب عیی ،ه

میتوای ایت ه اجبابی تبع ت م،نماینید .دب میال،

انسانساتت مؤسسیه هیالل دابد .تأک ید هیر ده ییر

که دانشجویان ایع بشته از سیازمانهیای اضیطرابی

مهییابتهییای پایییه بایانییه آمییاب بهم تی یی

نظ یییر جمع یییت هیییالل اممیییر اهبژانیییس 115

مستندسازی ه مۀاتبات استواب است .دبمیال،کیه دب

نای میادب

گرایش هنر ایع بشته دب دانشگا ) ]17[ (APUف ز

آتشنشان ،ن رههای انتظام ،ه نظام،

یس اب مت اهت ه دب سطح سازمان متبوع تود ه ه

1

دب سطح یرنامهبیزی کالن سازمان میدیریت یییران

یرنامهبیزی دبسی ،دب م طیۀ میدیریت ومیوم ،دب

یر اساش شرح هظای ،کابگره هیای ت صصی14 ،

ایران ییا تأک ید ییر ن یاط ضیع ،ما ی از تجرییه

گانه کشوبی م،یاشند [ ]35 -22ه ایع امر یه ونیوان

ییرانهای پ ش ع طرام ،شد است .کمرنیگ ییودن

یۀ ،از نۀات ،است که م،توانید دب ییازد آموزشی،

یرنامهبیزیها ه سا زمانده ،دب فرایندهای آمادگ ،ه

دانشجویان ه یهر هبی آنان پس از فیابغ التیصی م،

پاس گوی ،ه مت ،یازسازی دب ییرانها ناهماهنگ،

تأ رگذاب یاشد.

دب مدیریت ن ره های شرکت کننید دب پاسی گوی،

بشییتۀ مییدیریت اضییطرابی ه یالیییا یییا ده گییرایش

توجه ناکاف ،یه تیم ی هرینیه من عیت فراینید هیای

کابشناس ،هنر ه کابشناس ،ومیو دب دانشیگا هیا ه

طرامیی ،شیید تصییم گ ییریهییای سییم ه ای ه

کالجهای ایالت متید که دب سطح ی عالممم ،فعال ت

ناهماهنیگ متول یان فراینیدهیای میدیریت ییییران ه

م نمایند دب م ط کاب شناس ،پ وسته ه دب یرگ رنید

ضع ،دب مهیابت مسیئمهییای ،از جممیه مهی تیریع

 122هامد اجبابی ابائه م،گردد .نۀته میائز

م ولهها دب مدیریت ییرانها ی گذشته می،یاشید کیه

اهم ییت دبایییع گرایشییها اتت ییابی یییودن هامییدها

دب یرنامهبیزی دبس ،یا تۀ ه یر نگرم یوم ،دب پی،

استعداد وال یه ه ن یاز شیغم ،دانشیجویان

بفی ایییع کاسییت،هییا یرآمیید اسییت .دب مال ۀییه دب

یرمس

است که از ایم ت انعطاف یا ی ،یرتوبداب است.

گرایش ومیو بشیتۀ میدیریت اضیطرابی ه یالییای

ایت ه اجبابی یودن هامدهای دبس ،دبهر گره از

دانشییگا ( ]16( UIUم ولییه مییدیریت دب سییطح

موضییووات آموزشیی ،دب ایییران ه اتت ییابی یییودن

یا تری مطرح م،یاشد ه یه ت ۀر انت ادی کیه یسی اب

هامدها دب ایا ت متیید م ایسیۀ د ی یی ع هزن

فراتر از سطح مهیابت هیای مسیئمه ییای ،ه تصیمب

هامد های مشایه یا مت اهت دب هر موضوع آموزشی،

گ ییری اسییت میی،پ یردازد .دب گییرایش هنییر بشییتۀ

با امۀانپذیر نم،سازد.

مدیریت اضطرابی ه یالیای دانشیگا )]17[ (APU

یرنامهبیزی دبس ،دب موضووات م طۀ ومو پایه دب

یر م وله مدیریت وموم ،تۀ ه نشد اسیت .یۀی ،از

گرایش ومیو بشیتۀ میدیریت اضیطرابی ه یالییای

د ی آن تدهیع ه اجرای یرنامه های س سیتمات ك ه

دانشگا ( ]16[ UIUشباهت یس اب زیادی یا هیر ده

نظا مند دب مدیریت سوانح دب تمام ،سطوح میم،
13
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(ن ت ه گاز تودبهسازی ه...دابای شرح هظیای،

یر مستند سازی ه تی

مدا

تأک د دابد( .جدهل شیمابع

بررسی تطبیقی برنامۀ درسی آموزش مدیریت امداد سوانح در آموزش عالی ایران و ایاالت متحده

ایالت ،ممّ ،ه یی عالمممی ،اسیت کیه ییهطیوب مینظ

ف ز دب سطح ایا ت متید یمۀیه دب سیطح جهیان،

یییازنگری ه یییرهز شیید ه مییان مهمیی ،دب وممۀییرد

وم م،نماید( .جدهل شمابع 4

سم های دب مدیریت ییران است( .جدهل شمابع 2

دب گرایش ومو پایه طب ع ،ه سوانح بشتۀ میدیریت

یرنامییهبیییزی دبسیی ،دب موضییووات م طییۀ ومییو

اضطرابی ه یالیای دانشگا ( ]16[ UIUه گیرایش

اجتماو ،دب هرده گرایش مدیریت سوانح طب عی ،ه

هنییر بشییتۀ مییدیریت اضییطرابی ه یالیییای دانشییگا

انسانساتت دب مؤسسه هیالل یۀسیان ه تیا میدهد

)]17[ .(APU

زیییادی دب ی ییش ا ییول ه مبییان ،بهانشناسیی،

ییث یالیای طب ع ،ه ییث آد ه هوا شناس ،یهطوب

جامعییهشناسیی ،یییا گییرایش هنییر بشییتۀ مییدیریت

م تصر مطرح م،گیردد کیه شیاید ومیت ا یم ،آن

اضطرابی ه یالیای دانشگا ) ]17[ (APUه گرایش

میییدهد یییودن سییوانح طب عیی ،دب منییاط تییاص

ومو بشتۀ میدیریت اضیطرابی ه یالییای دانشیگا

م،یاشد .ییه ونیوان مثیال زلزلیه دب سیوام اریی،

( ]16[ UIUمشایهت دابد ه دبهسی ،نظ یر اتیال

ایا ت متید ه طوفیان هیای ا انوسی ،دب سیوام

مرفهای جمع تشناس ،مرد شناسی ،آسی

هیای

اجتماو ،دب سوانح دب ایران ییا مبامیث مبیان ،ومی
اتال

شر  ،ه جنود شر  ،آن ی بنیدانهیای سینگ ع دب
مناط شمال شر  ،ه اری ،ه  ...م،یاشد.
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انسانشناس ،ه فرهنگ جامعه ایا ت متیید

ایع دب مال ست کیه دب یرنامیه بییزی دبسی ،اییران

ه مشییۀالت اجتمییاو ،دب گییرایش هنییر ه مبیییث

موضووات شیناتت سیوانح ییه طیوب م صی میوبد

فرهنگها دب گرایش ومو همیاهنگ ،دابد( .جیدهل

یربس ،راب م،گ رند که دل ی ومید آن گسیتردگ،

شمابع 3

ایع موادث دب سراسر پهنه ایران زم ع اسیت .تطیر

یرنامهبیزی دبس ،دب م طۀ موضوع ابتباطات هرده

زلزلییه تمییام ،منییاط کشییوب با تهدییید میی،کنیید ه

گییرایش مییدیریت سییوانح طب عیی ،ه انساسییاتت دب

زلزلههای ب داد از جممه مه ی تیریع ه پرتم یات

مؤسسییه هییالل ی شییتر یییه س سییت هییای ابتبییاط ،ه

تریع زلزلههای جهان میسود م،شیوند .هیر سیاله

اطالوات ،دب سوانح پرداتته انید ه دب گیرایش هنیر

یس ابی از شهرهای کشوب دچیاب سی

ه آیگرفتگی،

بشتۀ مدیریت اضطرابی ه یالیای دانشیگا )(APU

شد ه تسابات سنگ ع یه منیاط زیرسیاتت هیا ه

[ ]17فراتر از ایع مد ه یه ن ش ه کابیرد بسانه های

زم ع های کشاهبزی ه پهنه هیای طب عی ،اییران هابد

اجتماو ،دب ور ه سیوانح ه ابتباطیات هم یایرات

م،شود .ییه دنبیال تغ یرات ا م می ،ییرهز آفیات ه

بیسك پرداتتیه شید اسیت .اییع دبمال سیت کیه

ی مابی های مسری موابدی اسیت کیه هیر سیاله دب

دبگرایش ومو بشتۀ میدیریت اضیطرابی ه یالییای

ی شهای ،از ایران یا آن دست ه پنجه نر م،شیود.

دانشگا ( ]16[ UIUا ال ایع مبیث مد نظر نبود

یدیه ،است سو دادن موضووات دبس ،یه سیمت

است .یۀ ،از د ی آن هجود س ست های ابتباط ،ه

انواع سوانح تأ رگذاب یر منط ه یس اب منط  ،م،یاشد

اطالوات ،یا تۀنولوژی یس اب پ شرفته م،یاشد که نیه

هر کشوب ینا ییه شیرایز بهییابهی تیود
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نسبت یه تنظ

یرنامیۀ دبسی ،بشیته میذکوب ا یدا

موضووات یود است .دب مال ۀه ی ش پاسی گوی،

دب یرنامه بیزی دبس ،م طۀ مدیریت یییران دب هیر

طرامیی ،شیید اسییت ه دب گییرایش هنییر دانشییگا

ده گیییرایش میییدیریت امیییداد سیییوانح طب عییی ،ه

) ]17[ (APUایییع ی ییش تیییت ونییوان ومم ییات

انسان ساتت ه هر ده گرایش مدیریت اضیطرابی ه

تاص ه مدیریت پ امد ییه یوبت م صی تیر ی یان

یالیای ومو دانشیگا ( ]16[ UIUه هنیر دانشیگا

م،شیود کیه دل ی ومید آن هجیود سیازمان هیای

) ]17[ (APUیییه یییك نسییبت موضییووات ،از ب ی

مش ر یرای بس دگ ،یه ووا

ما ی از یییران

مدیریت ییران آمادگ ،ه کاهش ا ر یرنامهبییزی ه

ه یرنامه بیزی پاس گوی ،دب تمام ،سیطوح میمی،

نگییا اجتمییاو ،ه بهانیی ،یییه ییییران میید نظییر

ایالت ،ه ممّ ،منسج ه سازمانده ،شد م،یاشد.

رابگرفتهاند( .جدهل شمابع 5

دب ایییع ی ییش م ایسییه ییی ع موضییووات دبسیی،

ی یش پاسی گوی ،دب اییران ییه دل ی پراکنیدگ ،ه

ت صصیی ،دب زم نییه ییییرانهییای امن تیی ،یییه هیییژ

هجود چندیع سازمان یا همیوشان ،تدمات یه طیوب

ترهبیس

وبت م،گ یرد .ییا هجیود آنۀیه پیس از

م صیی تییر یربسیی ،شییود .دب ایییع ی ییش تمییام،

ماد ییۀ  11سیییتامبر ه مممییۀ ایییا ت متییید یییه

موضووات مد نظر از جممه تغذیه اسۀان لجست ك

افغانستان ه ورا ییث ترهبیس جهان ،مطرح شد

تدمات دبمان ،از اهلویت های موضووات آموزشی،

اسییت ه همییه کشییوبهییای جهییان یییا د ییت نظییر ه

ن ییاز یییه

مساس ت تا  ،یا ایع مسئمه ه مدیریت ییرانهای

هماهنگ ،ی شتر دب ی ع ن رههای فعال ه پاسی گو از

ناش ،از آن یرتوبد م،کننید .ییاز هی م ایسیه یی ع

سازمان های م تم ،دب چن ع فعال ت های ،م،یاشید.

ایران ه ایا ت متید جای تأمی دابد .دب بایطیه ییا

ومد دیگر کثرت ه تنیوع سیوانح ب داد دب

ییییث مییدیریت ییییران موضییووات ترهبیس ی یییه

ایران م،یاشد که معمو تبعات ه تسابات اجتماو،

وبت تاص دب ایران مطیرح نمی،یاشید کیه اییع

ه جان ،یس اب سینگ عتیری نسیبت ییه جهیان دابد .

مسئمه یه دل

شرایز ماک یر جامعه است .دبسیت

ایران از جممه کشوبهای ،دب جهان میسود م،شود

است که هم شه امتمال تهدیدات امن ت ،هجیود دابد

که ی شتریع تسابات جان ،ه مال ،با یه دنبال سوانح

هل ،شرایز جامعه تأ رات یهسزای ،دابد .دب جامعیه

ه موادث متیم م،گیردد ییه همی ع دل ی یییث

ایران مم

نگهدابی ترید ه فیرهم ه اسیت اد از

پاس گوی ،از اهم ت یس اب یا ه م یات ،یرتیوبداب

سالح گر یه ونوان یك جر میسود م،شیود .ییه

اسییت .یییه ونییوان مثییال زلزلییههییای ی ی بهدیییاب

هم ع دل

ومی ،بای شیرایز امن تی ،کشیوبهیای

یوی عزهرا ه  ...ف ز نمونههای ،از هسیعت الیزا ییه

همسایه ایران نظ ر ورا

تدمات پاس گوی ،یود انید کیه ن ازمنید همیاهنگ،

ه ...موضووات ترهبیست ،یهونوان یك موضوع ماد

تمییام ،سییازمانهییا ه نهییادهییای کشییوبی دب ایییع

یرای مدیریت ییران دب ایران تم  ،نم،گردد ه اییع

ایییع ییییث میی،یاشیید کییه دب ها ی یییدل

دل

ترک ه افغانستان پاکسیتان
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نمود است.

دب گرایش ومو دانشیگا ( ]16[ UIUیسی اب کمی،

بررسی تطبیقی برنامۀ درسی آموزش مدیریت امداد سوانح در آموزش عالی ایران و ایاالت متحده

امر کامالً دب موضووات دبسی ،اییع ی یش مشیهود

مییدیریت مییؤ ر ه یه نییه سییوانح اویی از طب عیی ،ه

م،یاشد.

انسانساتت ن ش دابند اما مه تریع وامی دب اییع

دب مال ۀه دب ایا ت متید نگهدابی مم

تریید

باسیتا ن یش ن ییرهی انسیان ،چیه یییهونیوان جوامی
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ه فرهم ه است اد از سالح گر یه ونوان ییك امیر

آس

انون ،ه پذیرفته شد است ه هر ساله تعیداد میوابد

ه پاس گران یا ابائه دهندگان تدمت ییر هی چۀس

ه سییوانی ،کییه دب آن افییراد ییی ،گنییا دب معییرض

پوشی د ن سیت .دب اییع باسییتا کی هزینیه تییریع ه

مممه های مسیمیانه ه ترهبیسیت ،یراب می،گ رنید

کوتاهتریع زمان ه مسی ر ییرای پیرهبم ن یره هیای

یس اب زیاد م،یاشد .ایع مسئمه یهونوان یك یییران ه

انسان ،یهونوان سرمایههای ابزشمند ییرای میدیریت

معض اجتماو ،تم  ،م،گردد که ن از ییه میدیریت

یه نه سوانح طب ع ،ه انسانساتت از طری آمیوزم

اضطرابی با یهونوان یك ضرهبت الزام ،می،سیازد.

م،یاشید .لیذا دهب هیای آمیوزم ویال ،بشیتههیای

دب ایران دبهس ،شاید مرتبز هل ،نه یهطوب مسیت

مدیریت امداد سیوانح ییرای ن ی ییه اییع هیدف ه

ه دب سطح میدهد نظ ر پدافند ا یر وامی ییا میواد

پرهبم ن یرههیای انسیان ،شیاا دب سیازمانهیا ه

تطرنییا شیی م ای ،م ۀرییی ،هسییته ای مطییرح

نهاد های تدمتگزاب ه متیول ،دب میدیریت سیوانح ه

میی،گییردد هلیی ،دب ایییا ت متییید ی ییش اوظ ی

تبدی آنها یه سرمایههیای ابزشیمند ییرای میدیریت

موضییووات دبسیی ،دب زم نییه مییدیریت ییییران ه

یه نه ه مؤ ر دب ور ه سوانح طب ع ،ه انسانسیاتت

شناتت سوانح ییه یییث ترهبیسی تعمی دابد .از

ایجاد گردید .یربس ،تطب  ،میتیوی اییع بشیته دب

موضووات امن ت ممّی ،امن یت مرزهیا سیالحهیای

مؤسسه هالل ایران یه ونوان ین انگذاب ه پ ش کسوت

کشتاب جمع ،پاسی گوی ،ه کشی ،هتنثی،سیازی

دب آموزم های وال ،ومم ،کابیردی مدیریت سوانح

مهمات ه مواد من جر تا موضووات ،نظ ر ذهع ییك

دب کشوب یا دانشگا های ایا ت متید یهونوان یۀی،

ترهبیس نزدیك یه یی ش از  60دب ید موضیووات

از کشییوبهییای توسییعهیافتییه کییه دب آمییوزم وییال،

دبس ،با پوشش م،دهد ه از ن از جامعه سرچشیمه

بشته های مدیریت سوانح دب سیطح یی ع المممی ،ییه

م،گ رد.

فعال ت اشتغال دابد انجا شد است .نتایج ما یمه

نتیج گیر

میییاک ،از شیییباهتهیییای زییییادی دب طرامییی ،ه

دب مال ۀه سوانح طب ع ،ومری ییه یدمت پ یدایش

یرنامه بیزی آموزش ،ایع بشته یا نگرم یه ن ازهیا ه

کر زم ع ه سوانح انسانسیاتت ومیری ییه یدمت

مسای پ ش بهی جامعه متبوع تود ییود اسیت .دب

پ دایش انسیان بهی اییع کیر تیاک ،دابنید ومی

ایا ت متید ی شتر تأک ید یرسیوانح انسیان سیاتت

مدیریت ییران مت ،دب سیطح کشیوب هیای توسیعه

یویژ سوانح تعمدی ه یرنامهبیزی شد است کیه ییا

یافته ن ز وم یس اب جوان ،است ه دب کشوبهیای دب

شرایز کنون ،جامعه مطای ت دابد ه دب ایران ی شیتر

مال توسعه جوانتر .یدیه ،است ووام متعیددی دب

تۀ ه یر سوانح طب ع ،ه اتسانساتت ،است که ناشی،
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از ن صان ایمن ،ه سهوی م،یاشید .سیطح میتیوای،

سازمان جهان ،یهداشت مرکت کرد است .لذا یرای

یرت ،دبهش دب دانشگا های ایا ت متید دب تیراز

تری ت سرمایه های انسان ،کابامدتر ه مدیریت یه نیه

ت صصیی،تییری نسییبت یییه ایییران میی،یاشیید .سییطح

ه مؤ رتر سوانح پ شنهادات ،دب یرنامیهبییزی دبسی،

میتوای ،یس ابی از دبهش دب آموزم وال ،ایران یر

ایع بشته ابائه م،گردد.

مبنای بف کاسیت ،هیای ما ی از تجیابد سیوانح

از آنجا که ی ش از 13هزابت انیه  18سیازمان ه 16

پ شیی ع میی،یاشیید کییه مسییای زیرینییای ،از جممییه

نهییاد دب زیییر مجمووییۀ  14کییاب گییره ت صصیی،

س استگذابی یرنامه بیزی سازمانده ،هماهنگ ،دب

مدیریت ییران راب دابند ه ی شتر دانشیجویان اییع

ومم ییات اطییالع بسییان ،ه مستندسییازی ه...با دب

بشته با کابکنان ایع سازمان ها تشۀ

می،دهنید ییا

یرم،گ رد .ه اییع امیر مهی تیریع ن طیه یوت اییع

توجه یه ماه ت یس اب مت اهت ه متنوع شرح هظای،

طرام ،م ،یاشید بشیتۀ میدیریت سیوانح دب هیرده

هر کاب گره دب فاز هیای م تمی ،میدیریت یییران

گییرایش طب عیی ،ه انسییانسییاتت یییر مبنییای ا ییول

پ شنهاد م،گردد دب طرام ،یرنامیهبییزی دبسی ،دب

کالس ی ك ه جهییان ،مییدیریت سییوانح دب پیینج فییاز

هییر ده گییرایش بشییتۀ مییدیریت سییوانح طب عیی ،ه

پ شییگ ری کییاهش ا ییر آمییادگ ،پاسیی گوی ،ه

انسییانسییاتت یییا کاسییتع از هامییدهییای ایییت از

یازسییازی طرامیی ،ه تییدهیع شیید اسییت هلیی،

هامد های اتت ابی متنوع ه ای انعطاف متناس

ییا

یرنامه بییزی دبسی ،آن هماهنیگ ییا س اسیت هیا ه

شییرح هظییای ،کییابگره هییای ت صصیی 14 ،گانییه

ساتتاب های کشیوبی ه ییا دب نظیر داشیتع فرهنیگ

است اد گردد .بشتههای ت صص،تر مدیریت یییران

پذیریها ه

یا توجه یه هظای ،جداگانه کابگره ها ای طرامی،

یوم ،ه سوانح میم ،ه منط ه ای آس

ظرف ت های ممّ ،تیدهیع گردیید اسیت .ییهوبیابت،

است.
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همیای شعاب «جهان ،فۀر کیع ه میمی ،ا یدا کیع»
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جدول شمارۀ  :4مقایسۀ موضوعات برنامهریزی درسی حیطۀ علوم پایه طبیعی و سوانح []20 -16
حیطۀ علوم پای طبیعی و سوانح
ایا ت متید

جمهوبی اسالم ،ایران
دانشگا (UIU

دانشگا (APU

مدیریت امداد سوانح

کابشناس ،ومو دب مدیریت

کابشناس ،هنر دب

انسانساتت

اضطرابی ه یالیا

مدیریت اضطرابی ه یالیا

مبان ،جغراف ای طب ع،

مبان ،جغراف ای طب ع،

ومو طب ع،

ن شه توان ،ه ته ه

ن شه توان ،ه ته ه ن شههای

ن شههای موضوو،

موضوو،

شناتت انواع سوانح

شناتت انواع سوانح

ا م شناس ،ایران

ا م شناس ،ایران

مؤسسه آموزم وال ،ومم ،کابیردی هالل ایران
مدیریت امداد سوانح طب ع،

مبان ،جغراف ا
مبان ،ومو می ز زیست،
مبان ،اکولوژی انسان،

مبان ،آد ه هواشناس،

موادث جوی ه ا م م،
سوانح ژئولوژیك
( 1ه (2
سوانح جنگ ها ه مرت
اپ دم،ها ه ی مابیهای

مبان ،ی ولوژی

مسری ه هاگ ر
آفات ه ی مابیهای نبات،
سمو مشرات م وانات
سوانح هستهای ه بادیو اکت و

ش م ،مواد تطرنا
تطرات ش م ای ،ی ولوژیۀ ،ه
بادیولوژیۀ،

سوانح ش م ای ،ه م ۀری،

مدیریت مواد تطرنا
جنگها دبگ ریهای مردم ،ه
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وم ،تظاهرات ه یرتوبدهای

الۀترهن ك الۀتریس ته ه ان جابات

مسمیانه
ش م ،ان جابات

سوانح نعت ،ه کابگاه،

تابی چه کش ،ه تنث،سازی مهمات ه

سوانح زیست می ط،
سوانح ناش ،از مم ه ن

مواد من جر
ه

سازمانده ،کش ،ه تنث،سازی مهمات ه

تراف ك (هوای ،زم ن ،دبیای،

مواد من جر

آتشسوزیها ه بهمهای

ابزیای ،سوانح ان جابی بهمها

پ شگ ری ه کنترل آن

تمرینات پرهتۀ ها
موضووات انون ،دب سالحهای کشتاب
جمع،
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جدول شمارۀ  :5مقایسۀ موضوعات برنامهریزی درسی حیطۀ علوم مدیریت بحران []20-16
حیطۀ علوم مدیریت بحران
ایاالت متحده

جمهور اسالمی ایران
مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی هالل ایران
مدیریت امداد سوانح طبیعی

مدیریت امداد سوانح انسانساخت

مدیریت ییران

مدیریت ییران

( 1ه(2

( 1ه (2

دانشگاه ()UIU

دانشگاه (APU

کارشناسی علوم در مدیریت اضطراری و

کارشناسی هنر در مدیریت

بالیا

اضطراری و بالیا

ا ول مدیریت اضطرابی

مبان ،مدیریت اضطرابی

مدیریت ییرانهای نعت ،ه تجابی یا

مدیریت یالیای طب ع،

مدیریت اضطرابی اداا یافته
موبدهای مدیریت،
اساش س است ه تزمش ،مدیریت اضطرابی

تز مش ،وموم،

ا ول ه تمریع کاهش ا ر تطرات

آمادگ ،ه کاهش ا ر تطر

آمادگ ،دب سوانح

آمادگ ،دب سوانح

یرنامهبیزی ه آمادگ ،اضطرابی

یرنامهبیزی اضطرابی

پاس گوی ،یه سوانح

پاس گوی ،یه سوانح

پاس گوی ،ه یازسازی یالیا

کمكهای اهل ه

کمكهای اهل ه

سوانح

پ شگ ری ه کاهش ا ر آس

سوانح

پ شگ ری ه کاهش ا ر آس

ممایتهای م ات ،دب

ممایتهای م ات ،دب

مصدهم تهای ناش ،از ترهما

مصدهم تهای ناش ،از ترهما

ابزیای ،سانیه

ابزیای ،سانیه

یهداشت ه تغذیه دب سوانح

یهداشت ه تغذیه دب سوانح

اموب ابدهگا ه اسۀان آس

دیدگان

لجست ك دب مدیریت سوانح

اموب ابدهگا ه اسۀان آس

پاس گوی ،یه ترهبیس
فرمانده ،سانیه اضطرابی ه یالیا
ومم ات تاص دب تدمات فوبیت
پزشۀ،

مدیریت ووا

(پ امدها

دیدگان

لجست ك دب مدیریت سوانح

سازمانهای ممّ ،ه ی عالممم ،مرتبز
یا مدیریت سوانح

یا مدیریت سوانح

شناتت ه یربس ،وممۀرد مدیریت

شناتت ه یربس ،وممۀرد مدیریت

سوانح دب کشوبهای م تم،

سوانح دب کشوبهای م تم،

گونهشناس ،انواع ساتتمان ه بفتاب

گونهشناس ،انواع ساتتمان ه بفتاب

آنها دب سوانح

آنها دب سوانح

گونهشناس ،ن ش ه فر الگو ه انداز

گونهشناس ،ن ش ه فر الگو ه

این ه دب سوانح

اندازع این ه دب سوانح

یرنامهبیزی شهری ه ن ش آن دب

یرنامهبیزی شهری ه ن ش آن دب

کاهش ا رات سوانح

کاهش ا رات سوانح

سوانح ه بایطۀ آن یا توسعه ه

سوانح ه بایطه آن یا توسعه ه

یرنامهبیزی

یرنامهبیزی

ضوایز ه م ربات ایمن ،ه

ضوایز ه م ربات ایمن ،ه

استاندابدها یرای پ شگ ری از سوانح

استاندابدها یرای پ شگ ری از سوانح
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ممایتهای بهان ،ه اجتماو،

ممایتهای بهان ،ه اجتماو،
سازمانهای ممّ ،ه ی عالممم ،مرتبز

بهانشناس ،یالیا

بهانشناس ،یالیا

مدیریت شهری

ایمن ،دب معدن
مبان ،دفاع ه امن ت داتم،
ن ش ه جایگا دفاع شهری ه
ا رنظام ،دب م ایمه یا سوانح طب ع،

امن ت مرز ه سامم،
امن ت ینادب
رنط نه
ذهع یك ترهبیست
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Abstract
Background: The most important factor in effective management of natural and manmade disasters is human resources. The least expensive and the shortest time and route
to upbringing human resources as valuable assets to provide efficient and effective
service in disasters is education. The objective in this survey is curriculum
development comparison at U.S.A. Universities “disaster and emergency
management” major and Iran institutes “man-made and natural disaster management”
major.
Method: The research is comparative with interpretative approach. Data is collected
by international and national formal informative bases. At first, two curriculum
developments in B.Sc. level were compared each other, and then some offers were
suggested based on analyzing of their similarities and differences, after categorization
of their kinks.
Findings: In Iran, despite of interest, talent and occupational requires of students in all
center, curriculum development and content in field of science, general management,
social science and communication, natural science and disaster, disaster management
in both Associate and B.Sc. levels are changeless and invariable. Optional and
selective lessons were not designed.
Conclusion: The curriculum development and content in both levels and in both manmade and natural disaster is considered according to disaster management global
pattern to emphasis on national and local needs. Using of optional, variable and high
flexible lessons in the curriculum development and content appropriate to interest,
talent and occupational requires of students is suggested to effective disaster
management in Iran. In according to variety of disasters in Iran, new courses designing
with professional curriculum development to each group of disaster and emergencies
situation is necessary.
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