
 04-40/ ص 1041، بهار 1، شمارة 9مخاطرات سابق(/ دورة  دانشمدیریت مخاطرات محیطی )
DOI: 10.22059/jhsci.2022.345598.730 

 یشناس مخاطره علم ستراتژی ا

 دارد؟ یاستراتژ یشناس مخاطره علم ایآ

 یمیمق میابراه
 استاد دانشگاه تهران

 (14/0/1041تاریخ پذیرش  -04/1/1041) تاریخ دریافت 

 دهیچک
و  ، ناچیز استت   صورت گرفته است ه کیی هاتالشعلی رغم  یشناس مخاطره یعلم تیماه یبررس یبرا

در  ، یاز طرف .دارد وجود نهیزم نیا در یاندک یتجرب-علمی اتقیتحق رایز این یک چالش جهانی است. 
 یشناختمعاصر علوم  دانشمندان .است کیآکادماز نگاه  شتریعلم ب نیبه ا ینگاه سنتبسیاری از کشورها 

بته   مربتوط  یعلمت  قیت تحق یدگیت چیپ ،مختاطرات  دانشی تیماه نییتب وبا توسعه  مخاطرات به مربوط
و تدوین  آزمایشگاهی و کار گاهی  عملو  زیآم مخاطره یدادهایرو میمستق یبررس قیرا از طرمخاطرات 
 .شتود  یمت  نییمبنا تب نیبر هم هم یشناسمخاطره یاستراتژ .کنند یمبه شناختی  ساده تبدیل  سناریو 

 ،اگتر دارد  و دارد یاستراتژ یشناس مخاطرهدانش  ایآ» پرسشیعنی ساده سازی دانش مخاطره شناسی . 
بته   یواکنش علم ،زیآم مخاطره یدادهایرو یپرسش از بررس نی. پاسخ به اراستاست نیهمدر  «ست؟یچ
 نیت ا هتد   نیبنتابرا . شود یمشده و  حاصل در طول زمان یشناس مخاطره یدانش ۀتوسع و دادهایرو آن

 تیت تقو یبرا یاستراتژ یفرادست نقشنشان دادن  ،یشناس مخاطرهدانش  یاستراتژ یمعرفضمن  مقاله، 
 است. معاصر زمان در دانش نیا یمندسودو  یعلم تیاز ماه ینشیب ۀو ارائ یشناس مخاطره یفکر انیبن
و  یستاز میتصتم بتر   متثرر  یهتا  فرضشت یپ گترفتن  نظتر  درو  یفیک نییمقاله با استفاده از روش تب نیا

 یبترا  یاستتراتژ   چهتارده  که است نیا جهی. نتشد نوشته یدانش کردیرو نیو انتخاب بهتر یریگ میتصم
و قابتل اعتمتاد در متورد مختاطرات و      دیجد میمفاه ابداع مقاله، نیا ینوآور شد. نییتب یشناس مخاطره

است  دیام که استو توجه قرار دادن مکتب طراحی این علم با آن  ههدر مواج دتریجد یکردیشناخت رو
و  یملت  یهتا  گروهکتار  بته  و  باشتد  ندهیآحال و  در  مخاطرات تقویت دانش  یبراآموزنده  بردهایی راه
 کاهش دهند. ،یاستراتژ از یریگبهره بارا  مخاطراتارر  تا کند  کمک یالملل نیب

  پذیری،، کاهش آسیب، علم، مخاطراتاستراتژی ی کلیدی:ها واژه

 

     

                                                           
 نویسندة مسئول    Email: emoghimi@ut.ac.ir 
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 مقدمه

 نیت ا بته  .]4[ کنتد  یم انیرا ب یقتیحق علم ،علما و فالسفه دگاهید براساس. است تیکل کی علم

متا علتم را    یاشاره شتده استت. وقتت    ،اندپرداختهعلم  یکه به واکاو ییها کتاب شتریب در فیتعر

 ،میکنت  یمت  یعلتم را واکتاو   یوقتت  یعنت ی .استت  یحیصح ةگزار نیا ،میکن یم یعلم واکاو یبرا

 نیت ا بته علتم   اما ؛کند یم انیرا ب قتیاست که حق یا گزارهعلم  مییجز آنکه بگو میندار یا چاره

علتوم   یبرخت  رو نیت ا از .استت  یبنتد  طبقته قابل توسعه و  اصوالًعلم  ؛ماندینم محدود چارچوب

اتصتال   یهتا  حلقته  به می. اگر بخواهآنهاستاز  یکی یشناس مخاطره که شود یمحاصل  یموضوع

 یعنت ی ؛شتوند  یمت به آن علم ختتم   تیدر نها یاتصال یها حلقه نیا م،یکن اشاره گریکدیعلوم به 

 یشناست  مختاطره  یاز نظتر موضتوع   ی. وقتت کند یم انیرا ب یقتیگزاره است و حق کیکه  یعلم

 [.11[ خواهد بود یشناس مخاطره قتیحق انیب آن ۀدامن ،شود یم

 یمهمت  شتگامان ی. پستین یطوالن چندان ،یدانش صورت به یراهبردشناس فیو تعر خچهیتار

 کننتد  یمت  ادیت  یمکتب طراح عنوان بهاز آن  زبرگتنیم یهنر بعداً( و 1941) اندروز کنت چون

 یهتا هشت یاندافکتار و   می. اگتر بختواه  ]10[ دانتد  یمت  یمتعتال  تیریمتد  یآن را تئور مور .]14[

میرزا محمد تقی خان  قتائم مقتام    یها شهیاندبه  دیبا ،میبکاو نهیزم نیرا در ا تر میقد شگامانیپ

نهت   در)ع(  یعلت  ینظتر  یهتا  شته یانداز آن  شتتر یپو  ریخواجه نص فراهانی ، و پیشتر از آن به

 یکتتاب  عنتوان  بهقرآن  یو عمل ینظر یها شهیاند به از آن شتریپو  یمذهب یکتاب ۀمثاببه الغهالب

 و پیشتر از آن به اندیشه های حکمرانی و زمام داری هخامنشیان در زمتان کتورش کبیتر    ینید

 تیریدانتش متد   یعلمت  ةحتوز در  شتریب یعلم یراهبردشناساست که  نیا مهم. ]4[ اشاره کرد

در مخاطره شناستی  . دارد یگاهیعلوم هم جا گریاما در د ؛است دیجد و افتهیرشد  و شدهمتولد 

 یشتناخت  مختاطره شناستی ، بنیانهتای چرایتی     یاستتراتژ  ،استاس  نیت ا بتر هم جایگاهی دارد. 

یعنتی   .]7، 8[ بیتان متی کنتد    یعیطب طیمح در تیریمد مخاطرات  و عملیاتی آن را  با زمینه 

 یاتیت عمل ۀبرنامت » یاستتراتژ  ،در فرهنت  لتتت آکستفورد   بهتر شناختن و بهتتر اقتدام کتردن.    

 یهنتر  نظتر  طبق. ]0[ است شده فیتعر «یلک ای بلندمدت یهدفبه  یابیدست یبرا شده یطراح

رفتتن از   یبترا  استت  یا لهیوست  ؛است «دادن انجام بهتر» ۀبرنام ،یاستراتژ ،(1447) زبرگتنیم

 یبترا در اقدامات در طول زمان استت.   ییالگو ،یاستراتژ .]14[ میدار نظر در که ییجابه  نجایا

از  ،کنتد  یمت گتران را بته بتازار عرضته      اریبست  محصتوالت  همتواره که  یشرکت ،یمثال به نظر و

 ةکننتد  متنعک   یعنت یاستت؛   تیت موقع ی. استتراتژ کنتد  یمت  استفاده «ییباال سطح» یاستراتژ
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 انتداز  چشتم  یخاص است. استراتژ یخدمات خاص در بازارها ای محصوالت ۀارائ یبرا ماتیتصم

 .کند یمرا روشن  ما اتو جهت اقدام انداز چشم یعنیاست، 

 یابتتدا  درمعمتول   طتور بته  ،یشناست  مختاطره  یِعمل و یعلم -یفکر ینهادها و دانشمندان

کتاهش   کتارگروه  ،میاقلت  رییت تت بته  مربوط یها کارگروهمثال  یبرا .هستند علم نیا ینگردرون

اغلتب   یاستتراتژ  .انتد راه یهنوز در ابتتدا  [14،14] لمل سازمان یابیارز ۀبرنامو  یسندا سکیر

 تتوان  ینمت  یشناست  مخاطره ۀنیزمدر  اما ،شود یمگرفته  دهیناد از علوم یبعض توسط دانشمندان

و  هتا  کیت تاکت ،هتا  استیس .کرد محسوب دانش نیا رکن نیترمهم دیگرفت و آن را با اشدهیناد

 . شود یم فراهمآن  یدانش بسته به استراتژ نیا ازیمورد ن یها کیتکن

 مطالعه را مخاطرات درک از ها انسان ۀتجرب و جوامع سرگذشت و یزندگ طیمح که یهنگام

 ،دوشت  ینمت  تصتور  یمفهوم یقلمرو ۀمثاببه صرفاً مخاطرات درک که شود یم مشاهده م،یکن یم

 .در آن نهفته است زیفکر به عمل ن لیتبد یبرا بشر ییتوانا بلکه

 گرفتته انجام اقدامات و آنها از ما ۀتجرب و یفناور و فرهن  انسان، عت،یطب ریتفس یچگونگ 

 نیت ا لزومتاً  و باشتد  مهم ما یبرا مخاطرات تیماه خود ةانداز به تواند یم مخاطرات خصوص در

 [.0،9] ستین کسانی جوامع ۀهم در امر

شتخ    کیت شتده توستط   افتت یدر یخارج یها است. محرک یفیظر ندیادراک، فرا ندیفرا

 یبتا برخت  « درک»، گرید  عبارت به ؛دارد یافتگی سازمانبه  ازیاز آنها ن یشناختن و آگاه منظور به

 میو براساس آموزش گذشته و حال، تعل است شدهکه در ذهن حفظ  یمرتب قبل یها ستمیاز س

 ادراک ةدربار یادیز بحث دیبا مخاطرات درک یبرا. دیآ یدست مبهو تجربه  یو عموم یموضوع

 ،ادراک خالصته،  طتور  بته . ردیت گ انجتام  احساستات  و ها دهیا ها، نگرش و مخاطرات مورد در زین و

 .است یانتخاب و فیظر یندیافر

 یهتا  ستال  طتول  در متعتدد  شمندانیاند ۀصبوران قاتیتحق توسط  یتدر به مخاطرات درک

استتراتژی  تتدوین  از زمتان   بتا محتتوای علمتی سیستتماتیک      .استت  بوده یگذشته رو به فزون

برای کاهش  با رویکردی جامع تر در چارچوب سندایی و  یوکوهاما برای جهانی امن تر آغاز شد

 مختاطرات  از یاندک درک. در ایران  (17) برنامه ریزی شده است 1414-1404ی مخاطرات برا

 .دارد وجود

متا   ۀهمت که  دهد یرا نشان م تیواقع نیدرک مخاطره، ا ةگسترد ةقاعدنظم و  یجوو جست

به واکنش نشتان دادن بته آن بته     یلیاما تما م،یهست یفرد منحصربه ۀنیشیپو  نهیزم پ  یدارا

 این محرک ها می تواند استراتژی باشد. .است ازین یخاص یها و محرک ستیمشابه ن یها وهیش
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 قیتحق روش

 یهتا داده و ها روش یفیو ک یکم یابیارز باو  است یفیک نییمقاله تب نیدر ا شده استفاده روش

از  نیپرداختته شتده استت. همچنت     لیت بته تحل  میت ا بتوده که با آنها مواجه  یمخاطرات به مربوط

و بتا   شتده  استفادهمشاهدات و مطالعات  اساسبر ییو استنتاج استقرا یلیو تحل یاسیاستدالل ق

 کترد یرو نیو انتختاب بهتتر   یریت گ میتصتم و  یسازمیتصمبر  مثرر یها شفرضیپدر نظر گرفتن 

 است. آمده  دست به یشناس مخاطره یها یاستراتژ ،شده رفتهیپذ یدانش

 و بحث ها داده

 ،در نگتاه اول  .میارائته دهت   یشناست  مختاطره از  یمشخص فیتعر که میدرصدد، مقاله نیا نیتدودر 

در متورد   دیت نبادر نظر داشت که  دینگاه دوم با در. رسد یمبه نظر  یکامالً منطق یدرخواست نیچن

 یستادگ  بته  ستوم  نگتاه  در .میکنت  ارائه شهیهم یبرا فیتعر کیو  بار کی ،دانش نیا یعلم تیماه

 ،شتده  نوشتته  تحقیتق و  یشناست  مختاطره مورد  درکنون  تاکه  یمختلف یاز متون مقدمات توان یم

رو بته   الیو س تر قیدق فیتعر یرا برا نهیزم تواند یم دگاهیسه د نیا .کردمنظور استفاده  نیا یبرا

 یشناست  مختاطره  ،علم ۀمطالع یبرا یذات یکردهایمطابق با رو فراهم کند. یشناس مخاطرهاز  یتعال

با تکامل در طتول زمتان    خود عتیطب رییتت ییتوانا یو دارا شود یم یتلق ایپو یخیتار ذات از نظر

 یولت  یادیبن فیامکان تعر نیبنابرارا دارند.  یژگیو نیهم زینو مردم در معرض خطر  طیمح. است

 ییشناستا که  یشناس مخاطرهتکامل  ،یفیتعر نیبه چن ازین با ممکن است. یشناس مخاطرهاز  الیس

و نقشته   ،استت دیناپ نتده یآ ینوظهور بترا  یروندها یامدهایپ ةدربار یزن گمانهامور و  یفعل تیوضع

 فراهم خواهد شد.، راهی که برای پیمودن مسیر الزم است

 نیت مشتترکات ا  ییشناستا  رستد  یمت و به نظتر  است  شناخته شده  یشناس مخاطره فیتعار

در معترض   طِیمحت  و متردم  ،فترد  یبررست »آن را  توان یم وآن خواهد بود  یصلا ۀهست ،فیتعار

 کته  یفت یتعر .دارد یفت یتعر نیبنابرااست،  علمو  دانش ینوع یشناس مخاطره. ]1[ ستدان «خطر

 انتد  کترده ارائه  یالملل نیب یها سازمانو  یدانشگاه ۀجامع شمندان،یاند ،یالملل نیب ۀجامع هامروز

 جامعته  و طیمحت  انستان،  انیز به که یطیشرا و تیوضع و تیموقع ،ندیفرا ت،یفعال :است نیچن

 .]11[ شود یم یمنته

. شتود  یمت یتا جامعته   فترد   ای طیمح متوجهاست که  انیز ،طیو شرا ها تیوضع نیا مقابل در پ 

استت کته    نیدر ا یشناس مخاطرهو اصل  میکاهش ده را هاانیز نیاست که ا نیا ما یهاکاوش هد 

 را انیت ز آنهستتند،   بخشانیزکند و اگر  ییرا شناسا طیو شرا تیموقع ت،یوضع ،ندهایفرا نیبتواند ا

 نیت ا .کنتد  دور خطتر  از را خطتر  معترض  در فرد  و طیمح جامعه، یعبارت به و کند کم و دهد هشدار
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کته   ]14[ است مورد نیا رب ملل سازمان امروز دیکأاست. ت یشناس مخاطرهاز  یالملل نیب ۀجامع فیتعر

 کته  یعلم ؛است علم ینوع یشناس مخاطرهبه آن اشاره شده است. پ   زین 1مخاطرات دانشکتاب  در

 یشناست  مختاطره  مییگتو یمت  ی. وقتشود یم حاصل و محتوای مخاطره شناسی علم به مفهوم  ، از آن

مخاطره ةگزار ،کند یم انیرا ب قتیاست که حق یا گزاره دیگو یم کهعلم  از یفیتعر یبرمبنا ست؟یچ

 در معترض  و جامعته  طیافتراد و محت   آن قتت یو حق شتود  یمت  "مخاطره زا  ندیافر شناخت" یشناس

استت   مخاطره زا و ارر وضعی ان است. بر این مبنا ، حتق  دشناخت فراین آن قتیپ  حق .استفرایند

از آن علتم استت. اگتر     یمنتد بهتره استتفاده و   علتم  هر ۀیرمایخم .]10[ میعلم استفاده کن نیکه از ا

 یعنت ی م،یداشته باش یشناس مخاطرهیعنی فرایند و ارر وضعی آن ،  و قواعد  طیشرا نیا یۀبرپا میبخواه

بتزرگ استت و    یعلمت  ،) علتم ایتن کته علتم چیستت (      علتم بته مفهتوم    علتم  .میت ا کترده  یکار علم

 یچتارچوب به  علم میاز تقس هد است.  یترکوچک علم ،علم مفهوم بهنسبت به علم  یشناس مخاطره

 یهتا  چتارچوب از  دیت با ،داشتته باشتد   یبالنتدگ  یعلمت  میختواه  یمت آن است. اگر  استمرار ،یموضوع

یعنی مخاطره شناسی را به موضوعات کوچکتر تقسیم کنتیم.  . میکن استفاده یعلمدرون کیتماتسیس

 یهاقرن در بشر. شود یمو فراموش  رود یمآن علم به فنا  م،یدور شو کیتماتسیس چارچوب آن از اگر

 علتوم  از یاریبست . استت   داشته یدستاورد علم ،گذشته یها قرن ۀهمچند برابر  ،کمیوستیبو  ستمیب

چارچوب  نیاز ا آنهاباشد که  نیا است ممکنآن  لیکه دل شدند محو گرید علوم وآمدند  دیپد ،دیجد

 یخود را در کشور به بالندگ یشناس مخاطرهدانش  میبخواه اگر .اند کرده یدورآن  از ایاستفاده  یعلم

 میشتو  یمصورت دچار خرافه و سفسطه  نیا ری. در غمیکن یرویپ یاز قواعد علم دیبا ناچاربه م،یبرسان

 .است یداشتن استراتژ ةقاعد ،قواعد نیا از یکی. میرس ینمهم  جهیو به نت میکن یم یعلم تلق را هاو آن

لذا باید پرسید که استراتژی مخاطره شناسی برای این که به عنتوان یتک علتم بالنتده ، پایتدار بمانتد       

 ایت  فترد  هتر داشتته باشتد.    یاستراتژ دیبا یکنون تیوضع در تنداش استمرار یبرا یدانش هر چیست؟

نگتاه   نیت ا .کنتد  تیت رعا را یشناست  مختاطره  یاصول علمت  دیبا ،خود مخاطرات کاهش یبرا یطیمح

 منتد نظتام به علم، نگرش  مندنظام نگرش .استجاودانه  ینگاه، مخاطره شناسی  به علم کیستماتیس

که  شود یمسبب  یمندنظام .است ، جاودانه مخاطرات کاهش به مندنظامو نگرش  یشناس مخاطرهبه 

از  .استت  یاستتراتژ قلمترو و   ،فیتعرآن،  رأس در که میکن یواکاو را علم آن ییمحتوا بیترت و یتوال

دستتاورد،   سطح نیباالتر یاستراتژ ست؟یچ یشناس مخاطره یستراتژا میا دهیپرسسبب است که  نیا

 و عترض هتم  یورزشهیاندفکر و  ازمندین یاستراتژ دیتول. است علم آن یسودمند یو فرمانده تیهدا

که  ردوجود دا ییها یاستراتژ یشناس مخاطرهدانش  یبرا است. یدستریز یها داده داشتن و یباالدست

                                                           
 است. افتهیانتشارات دانشگاه تهران انتشار  توسطمقاله که  ةاز نگارند ی. کتاب1
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 یبترا  یفکتر  کیستتمات یس ابتزار  ینوع یشناس مخاطره یاستراتژداد.  یکرد و تعال یمعرفرا  آنها دیبا

 هتا  یستتگ یشا و هاتیمأمور که است کم ۀنیهز با یجار زمان در ییطال و ییغا یهاهد  به یابیدست

 . دهد یم نشان و روند کاهش مخاطرات را در درازمدت انداز چشم و را در بر دارد

از دانتش   ریفراگ یاصول و محتوا یاست که دارا ییها دادهو  ها گزاره ،ایقضا اصوالً یاستراتژ

 یشناس مخاطره یدارد. استراتژ یاستراتژ کی کیزیدارد، ف یاستراتژ کی یمیعلم ش مثالًاست. 

بتا رفتارهتا و    قیت و قابتل تطب  یرو به تعتال  یو استمرار دارد دیکأعلم ت نینکات ا نیتر یاساس بر

 مورد نظر است.  یساختارها

را بتا   یشناست  مختاطره  ،مقالته  نیت ا ةنگارنتد  علم از جمله نیاکه دانشمندان  یلیاز دال یکی

تجربته بته   و میکن عبورعلم  نیا یسنت دگاهید ازاست که  نیا ندکن یم یمربوط معرف یاستراتژ

که به  یا مشخصه .میبرس و مسئله محور نهیهزکم یگراعمل سمیرئال و یانتقاد -یمنطق ییگرا

دوست نتدارد   ی. کسباشدآزاردهنده  است ممکن هاستیاستراتژ و استمدارانیس از یارینظر بس

 شتود  گفتته  ای باشد داشته یکمتر ةمخاطر کهرا بهتر انجام دهد  شبه او گفته شود چگونه کار

 تیت بتا ماه  یشناست  مختاطره  یاستتراتژ  .استت  شده مخاطره سبب ورا انجام نداده  شفیوظا که

 ریتفست در  یتجربریغتأمل  قی)از طر یخیتارصورت به توان یمرا  آن یمعرفت یهاانیبن یلیتحل

(، دارد وجتود  کته  گونته نآ دادیت رو ةمشتاهد  قیت طر از) یتجربت  و (گذشتهخاص در  یدادهایرو

شکل از  کی جادیا و ادند  نشان یاستراتژ انتخاب ازعملیاتی  هد  کرد. یبند طبقهو  استخراج

 :از نداعبارت ها یاستراتژ نیا .در مورد مخاطره در جامعه است یو رفتار یاقداماجماع 

در  دیبا یاستراتژ نیا: فرهنگ ینوع ۀمنزلبه خطراز  یناش ۀنیهزکاهش  یاستراتژ .1

 ؛شتود  لیتبتد  فرهنت   بته  و شتده  داشته نگه ندهز نهادها و مردم توسط هامکان و هازمان ۀهم

 ۀنت یهز معمتول  طوربهمردم  .کنند یم انتیاز اقتصاد خود ص وستهیپ طور بهکه مردم  گونههمان

 ییکته ممکتن استت توانتا     یصورت همزمان و دفعبهنه  کنند، یپرداخت م یجیمخاطرات را تدر

نشده  ساز کنترلوساختاز  یو غبار ناش یصوت یکه در معرض آلودگ یآنها را محدود کند. مردم

 .پردازند یم نهیهز یجیهوا هستند، تدر یآلودگ اینشده  و نظارت

درک  ةگستترد  ةقاعتد نظم و  یجوو جست :جامعه یادراک تیفیک به توجه یاستراتژ .2

 یفترد بته منحصتر  ۀنیشت یپو  نته یزم پ  یما دارا ۀهمکه  دهد یرا نشان م تیواقع نیمخاطره، ا

 یها و به محرک ندارد وجودمشابه  یها وهیبه واکنش نشان دادن به آن به ش یلیتما اما م،یهست

 ،یو اقتصتاد  یاجتمتاع  تیوضتع  الت،یتحصت  بته ممکتن استت    یادراک تیفیک .است ازیخاص ن

 ۀتجربت  ،یو قتوم  یفرهنگت  یهتا  نهیو اشتتال، مذهب، زم یشتل تیتأهل، وضع تیخانواده، وضع
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فرد و جامعته   یربات روان حدو  ییایمیش ای کیتکنولوژ ای یو انسان یعیطبگذشته از مخاطرات 

 و یاقتصتاد  ،یاجتماع یرهایمتت از مستقل یحال، ادراک مخاطرات تا حدودنیا. با شود مربوط

ن والئمتردم و مست   شتتر یب یبترا درک مخاطرات(  نییتعامر ) نیدر واقع ا .کند یم عمل یاسیس

و  یادراک فترد  یهتا  تیتوستط محتدود   یشناست  مخاطره تیعقالن اگراز حد دشوار است؛  شیب

 داشت. میهمواره مخاطره خواه ،شود استدالل محدود  ضعفو  یاجتماع

ها و اقدامات و از  مجموع برداشت از هم. مخاطرات ینگرندهیآو  ینیبشیپ یاستراتژ .3

 نتده یبتر حتال و آ   یداریت بلنتد و پا  یۀستا کته   یخیتار یرفتارهااز  و هم خاص یاجتماع طیمح

 کیت  یاست یس تختت یپا عنتوان  بته  ییایجتراف ییفضا نییتع مثال یبرا .شود یم ید ناشنانداز یم

 رفتتار  نیا ایآ. است یخیتار رفتار ینوع ط،یکشور، بدون در نظر گرفتن مخاطرات موجود در مح

از کشتورها در   یاریسب است؟ ینگرندهیآ و ینیبشیپ ازمندین ای باشد داشته ادامه دیبا همچنان

 یاست یمرکتز س  کیت از داشتتن   ،ینگتر ندهیآو  ینیبشیپنداشتن  لیدلبه کمیوستیب ةسد انیپا

 رن  خواهند برد.   یا مخاطرهچند یخیتار

 یدرمانتدگ »حالتت   جتاد یا .یعلم   دیو تول یقلمرو دانش ،میمفاه ۀتوسع یاستراتژ. 0

موجتود   یدانتش از خطتر بته قتدر کتاف      است که در آن، زیآم مخاطره طیشرا نیاز بدتر« عالمانه

 ،داشتت  نخواهتد  ستهم  مختاطرات  کتاهش  از آن در یمقتدار  چیکه ه رسد یاست، اما به نظر م

 .دارند یبرم تالش از دست مردم نیبنابرا

 در جامعته  ایت  ، فردمطلوب تیدر وضع .مخاطرات به کیستماتیس کردیرو یاستراتژ. 4

را  نیگزیجا ةدهندکاهشقدامات ا از یعیوس ۀدامن ،کندیم یابیارز را خطر مخاطرات، با مواجهه

 ایت اقتدام   تیو در نها پردازدیمخاص  یها نهیاز گز کیر ه یامدهایپ یبررس به، کندیم انتخاب

 .  دارند مخاطره نوعبا  را تناسب نیبهتر که کند یانتخاب مرا  یاقدامات از یعیوس ۀدامن

ستطو    .خ ا   یاهجامعو موجود در  یدادن به مخاطرات ذات تیاولو یاستراتژ. 6

 زیباال ن اری. اگرچه سطو  بسدهد یقرار گرفتن در معرض خطر، توجه به خطر را کاهش م نییپا

 و دانتش  ستطح  معمتول  طتور به مخاطره مکرر ۀتجرب که یحالدر. باشد گونه نیهم است ممکن

 نیت بته ا  دیت با و و ژاپن است رانیا در نیذات زم ،مثال زلزله یبرا .دهد یم شیافزا را تیحساس

  داد. تیدو کشور اولو نیمخاطره در ا

 مختاطرات  یهتا  شهیر .یالملل نیبو  یمل ،یمحل یاهمشارکت و یهمکار یاستراتژ .7

 و یبا فرهنت  و توانمنتد   باشد. جوامع یفن و یعیطب ای یاجتماع ،یاسیس ،یممکن است مذهب

 ینمنتد اتو و« مختاطره  ازفرهنت   خُرده»است با ما ممکن  رونیا از ستند،ین کنواختی ینهادها
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 انتختاب و  یو همکتار  یتی افزاهم و مشارکت. میباش مواجهمختلف  یریگ میتصممراکز  و محدود

 . است ضرورت کی اقدام و  یتشخ درو صلح دوستی  مشترک  یها دگاهید

تن اق   »رف     یو پرورش برا آموزش تیمحور با دادن یتعال و رشد یاستراتژ .8

 امتا  استت،  خطرناک شستیز طیمح که داند یم،  یمسئول ای فرد ،یاستراتژ نیا در. «یشناخت

 استت  ممکن تیوضع نیا .ردیگ یم شیپ در زیآم مخاطره رفتار و کند یم یزندگ آن در همچنان

تهران با  توسعه شهری مثل در سازان جمعیت  تراکم که  یصفت ؛شود منجر خطر حیانکار صر به

 یناشت  یو ناکاف نادرست آموزش از مخاطراتبه مفروضات نادرست در مورد  لی. تمااندمواجهآن 

 .است ناکاو خطر ستیز طیکه مح داند ینم شخ  ای شود یم

: هوشمند ستازی و  انیبن دانش و دیجد یافزارها نرم و یتکنولوژ دیتول یاستراتژ .9

پتیش رو بته نیازهتای    رصد مخاطرات و مدیریت ان بر اساس هوش مصنوعی و تجهیتز جامعته   

 تکنولوژیک و تحقیقات دانش بنیان یکی از استراتژی های مخاطره شناسی است.

 .یعلم یرشته ها ریتعامل با دانشمندان سا .11

 .دنباله دار ای ،یبیدادن به رصد مخاطرات ترک تیاولو .11

 .یچند دانش یاطالعات مخاطراه ا ستمیس کیداشتن و توسعه  .12

 .یااخالق حرفه  .13

آمَنُ وا وَ تَطممَ ن ن     نَیالَّ     ی ۀ آاستفاده از  بابه قلب  دنیآرامش بخش یاستراتژ .14

 تیوضتع  یمعنتا بته  نتان یاطم (.28:رع د ) اللَّه  تَطممَن ن  المقُلُوبُ بِ  کمرِأَال ، اللَّه   بِ  کمرِقُلُوبُهُمْ 

 قلتب . استت  مخاطره ینوع از حاصل داریناپا و رباتیب تیو وضع طیعک  شرا ،ربات با و داریپا

 و یفترد ساخته شده که بتوانتد قلتب    چنان فرد ۀشاکل ییگو. است مخاطره بدون قلب مطمئن،

 .کند باربات و آرام متعال یخدا ادی با مخاطره برابر در را یاجتماع

 جهینت

 ،آکستفورد  لتتت  فرهنت   فیت تعر براستاس استت.   تیریاز نوع مد یدانش شناخت ینوع یاستراتژ

 .استت  «یکلت  ایت  متدت بلند یهتدف بته   یابیدستت  یبترا  شتده یطراحت  یاتیت عمل ۀبرنام» یاستراتژ

 یانستان  و یعت یطب تیت ماه نییتب وبا توسعه  مخاطرات به مربوط یشناختمعاصر علوم  دانشمندان

 یدادهایت رو میمستتق  یبررست  قیت به مخاطرات را از طر مربوط یعلم قیتحق یدگیچی، پمخاطرات

 یو دستتو رالعملهتا   نیقتوان  نیدرتتدو  تیاولو کی رایز .کنند یمروشن  یو عمل علم زیآم مخاطره

قتانون مقابلته و    یرا بته جتا   یتیریمتد  نیو قتوان  یریگ شیرا در بر دارد. قانون پ یو منطقه ا یمل
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 یستاختها  ریت فراهم کتردن ز  لیبه تسه یاستراتژ نیدر نظر خواهد گرفت . همچن یبحران نیقوان

پت  مانتد حتود     تیریپمد یکه برا یخواهد داد. مثال جامعه ا تیکاهش مخاطرات اولو یالزم برا

 کیت کنتد.  تفک  یانباشتت مت   یرسم ریو غ یرسم یسکونتگاهها هیندارد ، آن را در حاش یاستراتژ

کته   نیت ا تیریانتقتال ، امتوزش ،متد    قته ی، طر یمعمول ایپسماند اعم از خطر ناک  تیریزباله و مد

 یممکتن استت کته ان جامعته دارا     یوقتت  هیانوزباله به مواد ر لیشود و تبد دیتول یپسماند کمتر

 تیستبب شتفاف   یمختاطره شناست   یبترا  یکاهش مخاطرات زباله باشد. داشتن استراتژ یاستراتژ

 یبترا  دیت جد یگتذار  هیشود تتا سترما   یسبب م یشود.  داشتن استراتژ یدرالزامات و  اقدامات م

و  هتوده یشتود کته ب   صتل حا نتان یشتناخته شتود و اطم   تیبه رسم یمخاطره شناس دیتوسعه با د

کاهش مخاطرات  نهیدر زم دیجد یها یبان فناور ی، پشت ی. داشتن استراتژستین نیمخاطره افر

و دولتها و مردم به  یچشم انداز حکم ران نییتع یمخاطره شناس یاستراتژ یخواهد بود. هد  اصل

 یبترا  یاستتراتژ کم مخاطره است. به طور مثال داشتن  ایبدون مخاطره و  یطیسمت جامعه و مح

، چشتم انتداز   مثل تهران یجو یشهروندان در برابر الودگ تیشهر و مصون کی یحفظ سالمت هوا

خواهتد بتود.    ینباشتد، التودگ   ی. وقتدهدیم رییرا تت یلیفس یاستفاده از خودرو با سوختها یشهر

 اتاز مختاطر  یخواهتد داشتت. فهرستت    داریت پا یرشد یریگ میباشد درخت تصم یاستراتژ یوقت

آن را متد نظتر    نفتع یدرخت خواهد بود و هر روزه و سال جامعته ذ  وستیپ طیموجود جامعه و مح

 .کرد خواهد منطبق ساله ده و ساالنه –ه ماهان –خواهد داشت و آن را با فهرست اقدامات روزانه 

بته  آن یمعرفتت  یهتا انیت بن لیت تحل تیت با ماه یشناس مخاطره یاستراتژ چهارده،مقاله نیا در

 از) یتجربت  و ختاص در گذشتته(   یدادهایت رو ریتفست در  یتجربریتأمل غ قی)از طر یخیتارصورت 

 یو رفتتار  یاقداماز اجماع  کردیرو کی جادیا یبرا و( دارد وجود که گونهنآ دادیرو ةمشاهد قیطر

 یفکتر  انیت بن تیت تقو یبترا  یاستتراتژ  یفرادست نقشنشان دادن بر  مقاله نیا دیتأکآمد.  دستهب

 است. معاصر زمان در دانش نیا یمندسودو  یعلم تیاز ماه ینشیب ۀو ارائ یشناس مخاطره

مورد مختاطرات   در کیستماتیس طور به اعتماد قابل و دیجد میمفاه ابداع مقاله، نیا ینوآور

 تیریمتد  و لیت تحل یاستت بترا   دیت ام کته  استت با آن  ههدر مواج دتریجد یکردیو شناخت رو

 .باشدآموزنده  ندهیدر حال و آ آن راتیتأرو کاهش  مخاطرات

به صورت سخنرانی در اولتین همتایش ملتی     18/14/1099: این موضوع در تاریخ دانیقدر

. از دانشگاه کردستان به دلیتل برگتزاری اولتین    جترافیا و مخاطرات محیطی نیز ارائه شده است

تتر در  با محتتوای استتنادی  شود. دانی میتشکر و قدرهمایش ملی جترافیا و مخاطرات محیطی 

 این شماره منتشر شد.
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