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 مقدمه

، مشااهده  درک مخااطرات  انساان از  ۀتجربو  محیط زندگی و سرگذشت جوامع مطالعۀهنگام 

ل توانایی بشر بارا  تدادی   بلکه ،شد ینممفهومی تصور  قلمرو صرفاً درک مخاطرات که کنیم یم

 .[2] شد یمن در نظر گرفته فکر به عمل نیز در آ

ماردم، دولات و   در خصوص آن یا واکانش   هگرفت انجام مخاطرات و اقداماتچگونگی تفسیر 

زیاد   تا حد این موضوع دارد. به آن، حکایت از کیفیت درک مخاطرات توسط هر یکحکومت 

هاا    لفاه ؤشناسای فارد  و اجتمااعی، م    رواندوم به  ۀمرحلدر  اول به نوع مخاطره و ۀمرحلدر 

 جواماع یکساان نیسات.    ۀهما در  و لزوماً یاددهی بستگی دارد یادگیر  و فرهنگی و اقتصاد  و

نوع خاصی از مخاطرات ادراک بیشتر  دارند و برا  بعضی از مخاطرات  زمینۀبعضی جوامع در 

که از ایان دو ویگگای    شناسید یمرا  یامعوجا شما در بعضی جوامع هیچ ادراکی وجود ندارد. آی

حکومات یاا دولات و    ، یاک جامعاه    این است که اجزا پرسشدر این نوشتار  د؟نبرخوردار باش

ملت ایران، دولت ایران، شهروندان و مدیران  د؟نطور کلی یک ملت چه درکی از مخاطرات دار به

خااارجی   هاا  محاارکریفای اسات.   فراینااد   ،فرایناد ادراک  چاه درکای از مخاااطرات دارناد؟   

 ،یافتگی سازمان مندنیاز منظور شناختن و آگاهی از یک پدیده به شده توسط یک شخص دریافت

 یادگیر  مرتب قدلی کاه  ها  یستمسبرخی از  موجب بهمخاطرات . درک است یادگیر  و اقدام

 ۀجربا تو  موضاوعی و عماومی   ةمشااهد وضع موجود، و براساس آموزش  سپار  شده است ذهن

ساز  در برابر آتش یا زلزله از دو بستر  ایمن طور مثال، بهید. آ میدست  بهعملی برا  کاهش آن 

 ( ومدرکاه اسات   ةقاو کاه وابساته باه    )تا سطوح عالی  سطح ترین ییابتداآموزش و یادگیر  از 

دسات   هبارا  کااهش مخااطرات با     (محرکه اسات  ةقوکه وابسته به )مشارکت در اقدام مناسب 

 یحرکات و واکنشا   هچآن برا  کاهش . حاکمیت و مردم چه درکی از مخاطرات دارند و یدآ می

هاا    بارا  سیاسات   زیاد منافع  ،تصور و ادراک افراد و جوامع ۀمطالع؟ دهند یمنشان  از خود 

 .[4] خواهد آوردتوسعه و زندگی مدتنی بر مخاطرات به ارمغان 

 مخاطرات مذیریت محیطی )دانش مخاطرات سابق(
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 کیفیت درک

مخااطرات و  گیارد  همنناین اسات درباارة     زیاد  انجام  مخاطرات، باید بحث درک کیفیت برا 

و مقادم بار اقادام      ریا  و انتخاابی    ینداخالصه، ادراک فرطور  بهو احساسات.  ها یدها، ها نگرش

که با اساتفاده   باشد یکارشناسبا روش روش فرد معمولی برا  درک مخاطرات باید متفاوت . است

صادورانۀ  توساط تحقیقاات    یجتادر  باه درک مخااطرات   .[3] پاردازد  یما علمی به آن  ها  شیوهاز 

اما واکانش باه مخااطرات از     ،گذشته رو به فزونی بوده است ها  سال اندیشمندان متعدد در طول

در  گار   یافراطا رویکارد   براساس در ایران با ادراک رشد نیافته است. سطح همطریق اقدام عملی 

باه   اعتنایی یبو تقلید  عمل کردن،  کورانهکور، در اقدام هدفی یب ،ناپایدار  وسازها ساختتوسعۀ 

و محا    گرایای   مااد پاول ) ، خادا انگاشاتن    پولداراندوز  و  پولشهوت  حقیقات بومی،علم و ت

. [5]اسات  از مخااطرات   ضاعی  ی کادرا  ها شاخصاز جمله ، دادن( مدت کوتاهاصالت را به ثروت 

 انکااهش مخااطرات در ایار   راهدارد   ینرتا  مهام  چه باید کارد؟ است.  از ایران این فقط یک درک

و تقویات    سااز  فراهمبلکه  !سازوکار سازمانی یا تجهیزاتی برا  مدیریت بحران نیست  ساز فراهم

در  1393علوم جغرافیاایی در ساال    یز ر برنامهکمیتۀ دارم روز  که یاد به  ادراک مخاطره است.

م شد تا با بعضی از اعضا  محترم شاورا   فرصتی فراه ،کرد یم برگزارخود را ساالنۀ تدریز نشست 

اعضاا  محتارم    شهر تدریز و شهردار محترم تدریز به اتفاق معاون محترم پگوهشی دانشگاه تدریز و

شناسی ایران نشستی داشته باشیم. در آن نشست بیان شد که تدریز در مادیریت و   مخاطرهانجمن 

مدتنای بار کااهش     وسااز  ساختا  توسعه و شهر  از تهران تقلید نکند و خود اتاق فکر برتوسعۀ 

از دوازده متر را متوق  کند، با توجاه باه   تر  باریک ها  در کوچه وساز ساخت. آوردمخاطرات فراهم 

را متوق  کناد،    ساز بلندمرتدهدر   بلندپروازساختار ژئومورفیک زمین تدریز، تدریز و  یز خ لرزه

. ایان فقاط یاک ادراک کیفای بارا       قرار دهاد اصل را  یدارساز پاو   ساز مناسب،  ساز مقاومو 

 آیا اقادامی در ایان زمیناه وجاود دارد؟     اما نیازمند اقدام است. ،است یزشهر تدرکاهش مخاطرات 

در شاهر تهاران در کوچاه     دوساتان دانشامند مان در تدریاز بفرمایناد چاه اقادامی وجاود دارد؟        

چندین طدقه داده شده! اگار    اه ساختمانچهار و شش متر  مطول مجوز ساخت   ها کوچه پس

 ۀمنطقا ویاگه   بهو   آذر ،آباد  ناز شوش، مولو ، ،دوالب تهران هدروازمناطقی همنون بازدید  از 

 چنادین دهاه از   سااز  یمتصام آثاار   یخاوب  باه  ،داشته باشیدو امام حسین  آباد نظامو  ده شهردار 

فشارده، متاراکم و    هاا    سااز  بلندمرتداه مدیریت شهر  در تهران را خواهید یافت.  و  شهرساز

 اناداز  چشام هاشم تجریش را خوب است مالحظه کنید. خواهید یافت که چگونه  زاده اماممتداخل 

متراکم شهر  تددیل شاده   یدارناپا  ها پهنهسال آینده به  100 حداقلزیدا  پایدار طدیعی برا  
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چاه ادراکای از    هاایی  یاده پدساازان خلاق چناین     تصمیم در شمال و غرب تهران. است. همننین

و خادمات   ، مادیریت  شهرسااز مهندسای شاهر ،    کدام نظام براساسمخاطرات داشته و دارند؟ 

شاهر   توساعۀ  به نفاع   یاآ است؟مالکان اتخاذ شده است؟ آیا این به نفع  یماتیتصمشهر  چنین 

ساازان   میمتص ،مدیرانامارة انفاس   ا جامعهوقتی در  ؟کند یمشهر کمک  یدارساز پابه  یاآ است؟

جز افزایش مخااطرات نادارد    ا  یجهنت ،یابد یمبر انفاس لوامه و مطمئنه برتر   و سیاستگذاران آن

مناابع   .ایام  بهاره  بای مناسب و مطلاوب از مخااطرات    کیفیت ادراکیاز این است که  ةدهند نشانو 

ر بارا  زنادگی   بیشات هزیناۀ  سمت پرداخت  بهو افراد را  هو جامع دهیم یمطدیعی و انسانی را هدر 

 راه حل چیست؟. دهیم یمسوق 

ماا   ۀهما که  دهد یمرا نشان  درک مخاطره، این واقعیت ةگسترد ةقاعدجو  نظم و و جست

باه   نآبه واکنش نشاان دادن باه    یهستیم، اما تمایل  فرد منحصربه ۀپیشینو  ینهزم پسدارا  

، شناساایی  حاال  یان ا باا  .[6]دارد خااص نیااز     هاا  محارک  و باه  وجود ندارد مشابه ها  یوهش

کماک  و اقادام باه کااهش آن     مخااطرات  از کیفیات ادراک  افراد  کاه باه تعیاین    ها  یگگیو

 باشد. ا  کار بسیار پینیده ممکن است ،کنند یم

اینها ممکن است شامل تحصیالت، وضعیت اجتماعی و اقتصاد ، خاانواده، وضاعیت تأهال،    

گذشاته از مخااطرات    ۀتجربا گای و قاومی،   فرهن هاا   یناه زموضعیت شغلی و اشتغال، مذهب، 

و فارد و جامعاه    ینای ب جهاان ثداات روانای و    ۀدرجا یا شیمیایی، و  اورانهنفطدیعی و انسانی، یا 

تاا حادود     مخااطرات عماومی از  دراک ا ،حاال  یان ا باا باشند. پیرامون نفس مطمئنه   کارورز

 .وابسته به متغیرها  اجتماعی، اقتصاد  و سیاسی است

ادراک اشخاص، بلکه ادراک  تنها نهآن است.  دوگانۀماهیت  ،ادراک مخاطره گردی ۀمسئلیک 

مخااطرات نقاش    در افازایش  آننهبرا  نشان دادن  ،کنند یم وتحلیل یهتجزمحققانی که آنها را 

مخااطرات توجاه    ما ممکن است به تفاوت اساسای عقایاد در ماورد اهمیات     دارد، کافی نیست.

در  "تهااجم شایطانی  "و آنهاا را   اندیشاه نکنایم   نآ ماورد در  وقات  یچها یعنای   نداشته باشیم.

کنیم که پرداختن به مخاطرات  گمانیعنی   [2] یمبدانخود  ةروزمرزندگی  یزآم صلحساختمان 

و  هار توساعه  باشیم.  یر خ به عاقدتدر پی  و یشاند عاقدتاما باید  .مانع پیشرفت و توسعه است

و قاانونی یاا    یافتاه  سازمان عاقدت افراد و جوامعی که انست.د یرخ به عاقدت توان ینمپیشرفتی را 

خاتم   رود یمپیش با افزایش مخاطرات م أتوسمت توسعه و رشد  به یرقانونیو غ یافته سازمانغیر

انفاس اماره همان شیطان است که ماا را باه   . ماهیت شیطانی دارد آنها. عاقدت شود ینمبه خیر 

نداشاد. آیاا ناپایادار     گوناه  ینا خواهیم یم. دهد یمید  سوق و تقل هدف یبشتابان، کور،  ۀتوسع

در  اعتمااد   یبا طدیعی، افزایش دیاوار   انداز چشم، مخدوش کردن وسازها ساختکردن زمین و 
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و در کل خلق شهروندانی باا  اجتماعی  ها  یبآسافزایش  ،در شهر ها یندهآال یشافزا شهروندان،

 مطمئنه است؟انفاس  ۀنتیج، کننده فلج چندین بیمار 

 دامناۀ ، کناد  یما یا جامعه در مواجهه با مخاطرات، خطر را ارزیاابی   آل، فرد ایدهدر وضعیت 

 هاا   یناه گز، پیامدها  هار یاک از   کند یمجایگزین را مطالعه  ةدهند کاهشوسیعی از اقدامات 

د کاه بهتارین تناساب را باا ایان شارایط دار      را اقاداماتی  یاا  و اقادام   کناد  یما خاص را ارزیابی 

 مدیران کشاور  ماا   یاآ اینها نیازمند درک مخاطرات و اقدام برا  کاهش آن است. .گزیند برمی

آلای   ایاده چنین وضاعیت   آلی دارند؟ آیا شهردار یک شهر ایدهدر سطوح مختل  چنین وضعیت 

کسای کاه    کنیاد تصور  ؟اما اقدامی ندارد ،درک دارد یا ؟اگر ندارد، درکی از مخاطره ندارد دارد؟

مثل مار یا عقرب را ندارد. اقدامی هام بارا  رفاع مخااطره نادارد.        ا خزنده ةمخاطرکی از ادرا

 .شاود  ینما مار از چناین شخصای دیاده     ةمخاطرو ثدوتی برا  کاهش لدی ساقدام  هیچ رو ازاین

نتایج مطلوبی خواهد داشت. ایان یاک    ،تا اقدام برا  کاهش مخاطرات آن رصدتقویت ادراک و 

 مطلوب و علمی برا  کاهش مخاطرات است. راهدرد

کاه در   اسات  نیاز مسئوالن بیش از حد دشوار برا  اکثر مردم و نوعی راهدرد  ،در واقع این امر

و قدرت  ادراک فرد  و اجتماعی ها  یتمحدودکه در آن عقالنیت توسط  کنند یمجهانی زندگی 

طاور   باه . مردم شود یمنحصار محدود و در کل دور  از علم مدتنی بر عقالنیت و اضعی  استدالل 

نه همزمان و دفعی، که ممکن است تواناایی   ،کنند یمپرداخت  تدریج بهمخاطرات را  ۀهزین معمول

ناشای از   محدود کند. مردمی که در معرض آلودگی صاوتی و غداار  این هزینه آنها را برا  پرداخت 

 .پردازند یمرا تدریج هزینه  به، دارندقرار یا آلودگی هوا  نشده نظارتنشده و  کنترل وساز ساخت

شاود   سدبممکن است  ،جدید ها  یدهاذاتی و مقاومت در برابر  ها   کار محافظهاز طرفی 

بارا   . کنندمخاطرات را تحری  ریشۀ عمق و  ن شواهد جدید در مورد ادراکمسئوال بسیار  از

 ست.عمده توسط بخت و اقدال از آن جمله اطور  بهتفسیر وقایع  مثال

است، که در آن، داناش از   "درماندگی عالمانه"یکی از بدترین شرایط ادراک مخاطرات، حالت 

ساهم   کااهش مخااطرات   هیچ مقادار  از آن در  رسد یمنظر  بهکافی موجود است، اما  قدر به خطر

بخاش زیااد  از محتاوا  ادراک از    . دارناد  یبرما داشت و بنابراین ماردم دسات از تاالش     نخواهد

پرساش اساسای    در اینجاا در بستر علوم انسانی باید واکاو  شاود.  آن و اقدام به کاهش  مخاطرات

اسات یاا    داشاته این است که آیا علوم انسانی سهم خود را در تقویت ادراک و اقدام به کااهش آن  

ساهم   آن کااهش مخااطره و اقادام باه     در ادراکمخاطره را به فراموشی سپرده است؟ تمام علاوم  

کااهش    بناد  رتداه کشور  که در تولید علم مقام ششم جهان را دارد چرا در  متعجد اما در  دارند

اسات کاه    "تناق  شناختی"دیگر  حالتزیاد  دارد. فاصلۀ علمی نیست و رتدۀ تراز  هممخاطرات 
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اماا همنناان در آن    ،که محیط زیسات او خطرنااک اسات    داند یم در آن، یک فرد یا یک شهردار

منجار  انکار صریح خطار  به  ممکن استاین  .گیرد یمدر پیش  یزآم مخاطره و رفتار کند یمزندگی 

هشادار  در تهاران    سااز  مقاوم غیرساز  و  متراکم، فروشی تراکم بارها از محققان ادراک زلزله .شود

  درک ناوعی تنااق  شاناختی اسات     ینا ندارند. آنتوجهی به  شهردار  و  شهرساز اما ،اند داده

در برابار   پاذیر  یبآسا   وسازها ساختتولید این تناق  نتیجۀ . یگر تفاوت داردو عامل با یکدعالم 

در تهران مقاومات الزم   ها ساختماندرصد  80که  دارد یمزلزله است. وقتی مسئولی در کشور ابراز 

محصول چه نوع ادراکی از مخاطره  ا  یجهنتدر برابر زلزله را ندارند، کافی نیست که بگوییم چنین 

و نتایج آن برا  مردم و محیط خاود را   و استفاده از منابع وسازها ساختشناختی در  ق تنا است؟

و  راذساتگ ااین اسات کاه سی   شیاافزایش مخاطره است معن ةدهند نشان. وقتی نتایج دهد یمنشان 

تراز تعاادلی در تماام فراینادها      صورت به عامل درکی از مخاطره ندارد. الزم است ادراک مخاطره

همراه باشد. تنااق  شاناختی    و عاملم یاسی، اقتصاد ، فنی و اجتماعی و فرهنگی با عالِستوسعۀ 

از  نیااز  یبا در این است که عالم که در فراز تشخیص است مورد توجه عامل نیست. عامال خاود را   

ماا   ،کنایم  پارداز   یاه نظرما مثل استاد دانشگاه نیستیم که  شود بیان می. تا جایی که داند یمم عالِ

 ؟به کاهش مخاطرات در تهران منجر شاده اسات   یدا کرده آننهآیا  پرسیم یم. [1] ید عمل کنیمبا

 کرد؟ برطرفاین تناق  شناختی را چگونه باید 

ضاعی  و نادرسات از عادم تحلیال یاا درک اطالعاات خطار و از تمایال باه            هاا  برداشت

کان اسات باه اقادامات     . در نهایات، افاراد مم  شود یمناشی  هامفروضات نادرست در مورد خطر

گااهی   رسد یمنظر  به، . از طرفیکنندعمل  یخوب بهاحتیاطی عقیده داشته باشند که بعید است 

بسایار  باه    مثدت اسات.   ها جندهتر از  توجه یانشا، منفی ادراک خطر و مخاطرات  ها جنده

 دهند یمقرار خود و جامعه را در معرض بسیار  از مخاطرات آنان   ندارند  عالقهدرک مخاطرات 

 در مدیریت مناابع آب  .دانند یمتمسک به کاهش مخاطرات و ادراک آن را مانع اقدامات خود  و

 ،خشاکید  ینمارومیه  ۀدریاچ، وجود داشت یآب کم از مخاطراتمتناسب ایران اگر درکی  و خاک

 .دناد بلعی ینما ریزگردها خوزستان را  ،خشکید ینمپریشان  ۀیاچدر .خشکید ینمگاوخونی  تاالب

. خساارات رو باه   شاد  ینما درک مناسدی از مخاطرات وجود داشت سد نمکی گتوند ساخته  اگر

کاه ادراک مناسادی از مخااطرات بارا       دهد یمو شهر  نشان   ا رودخانه ها  یالبسافزایش 

توسعه  و مثدت ادراک مخاطرات باید برجسته شود  ها جندهدر صورتی که  وجود ندارد.ن عامال

بارا  کااهش مخااطرات یاک      راهدارد   عناوان  بهعامالنه  انست که ادراک عالمانه ود یابد، باید

 ضرورت است.
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در قالب سه عامل در نظر گرفت: ترس، شاناخت، و قارار گارفتن     توان یمرا ادراک مخاطره  

نظر  به .دهد یمدر معرض آن. سطوح پایین قرار گرفتن در معرض خطر، توجه به خطر را کاهش 

در معارض آن قارار    کاوچکی در مقیاس بسیار  ، زیرانگران زلزله باشند چندان ها روس رسد ینم

. ایران و ترکیه هر سال چنادین  باشد گونه ینهم ممکن استسطوح بسیار باال نیز  اگرچه  دارند

ازمیر یا سایالب در ساند پاکساتان    فراوانی زلزله در کرمان و  رسد یمنظر  بهمخرب دارند.  ۀزلزل

 باه ماردم   ا کاهش داده است. این نتیجه از خسارات ناشی از زلزله و سایالب توجه به خطر آن ر

حساسایت را افازایش    سطح داناش و  تواند یم مکرر مخاطره ۀتجرب که  یدرحال ،شود یمحاصل 

  فنااور و  مشارکت واقعای( ) یاستس ،(برخوردار اقتصاد )فرهنگ،  نوع مخاطره، یازمینه  دهد.

ادراک مخااطرات بادون در نظار     ةمشاهد. است ۀ یادشدهگان هسعامل مهم در درک مراحل  پنج

خطار  اشتداه است. مقیاس و دقات ادراک  ن مسئوالتوجه مردم و  تقاضاها  متضاد مورد گرفتن

یاا   مشکالت اجتماعیبروز  ۀزمینو منابع در معرض خطر و  تقاضاهاممکن است به میزان تداوم 

باه آن توجاه   ن مسائوال  ،باشاند  آن یمتقاضا  اگر ماردم در جامعه بستگی داشته باشد.  سیاسی

( و آماوزش  وقتی که یک مخاطره را تجربه کرده باشند مثالًمردم )شخصی  ۀتجرب خواهند کرد.

در ادراک  توانااد یما در ساطوح مختلاا  باه مااردم    یدانشااگاها ، و آماوزش   رسااانهدیادار  و  

 باشد. مؤثرمخاطرات و در نتیجه تقاضا  کاهش مخاطرات 

 یب، ادراک خطر باید در بساتر فرهنگای آن مشااهده شاود. رواباط اجتمااعی      به همین ترت

است که نفوذ فرهنگ و تاریخ را به عماق روح و   حیاتیو  فیزیکی ةپدیدیا  عاملچند  ازترکیدی 

. بنابراین، ادراک و اقادام جمعای در   دهد یمروان فرد و گروهی که او به آن تعلق دارد گسترش 

و اقادامات، و از محایط اجتمااعی حااکم ناشای       هاا  برداشات مجماوع   از تنها نه مورد مخاطرات

 انادازد  یما بلند و پایدار  را بر حال و آینده  فرهنگی ۀسای، بلکه از حوادث در تاریخ که شود یم

از  «دیاوار کاج   رود یما تا ثریا  / نهد معمار کج چونخشت اول » شعر معروف. شود یمنیز ناشی 

 همین رهرو حاصل شده است.

  هاا  واکانش و باه تفاسایر و    شاوند  یما محلی تحلیل   ها فرهنگدر  مخاطرات ینتر هساد 

، که یاک  نیز نیاز داریم "فرهنگ ادراک مخاطره"یک  . بنابراین، ما بهندانجام یم پذیر بینی یشپ

آن ممکان اسات    هاا   یشاه رمخااطره اسات.    زمیناۀ در  و جمعی مدل از عمل و واکنش فرد 

 بار سار  از اجمااع   یشاکل  ةدهناد  نشاان حتی علمای باشاد، و آن    مذهدی، سیاسی، اجتماعی یا

جوامع نهادها  یکنواخت نیستند، ما ممکن است  که  ازآنجا، حال ینا بادر جامعه است.  مخاطره

مشاترک را اتخااذ    هاا   یادگاه دکه  کنیمتعری   ییها گروهعنوان  بهرا  "فرهنگ مخاطره خرده"

 ند.در عمل همگن نیست اما لزوماً ،کنند یم
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