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استراتژی علم مخاطرهشناسی
آیا علم مخاطرهشناسی استراتژی دارد؟


ابراهیم مقیمی

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

چکیده
برای بررسی ماهیت علمی مخاطرهشناسی علی رغم تالشهایی که صورت گرفته است  ،ناچیز استت و
این یک چالش جهانی است .زیرا تحقیقات علمی-تجربی اندکی در این زمینه وجود دارد .از طرفی  ،در
بسیاری از کشورها نگاه سنتی به این علم بیشتر از نگاه آکادمیک است .دانشمندان معاصر علوم شناختی
مربوط به مخاطرات با توسعه و تبیین ماهیت دانشی مختاطرات ،پیچیتدگی تحقیتق علمتی مربتوط بته
مخاطرات را از طریق بررسی مستقیم رویدادهای مخاطرهآمیز و عمل آزمایشگاهی و کار گاهی و تدوین
سناریو به شناختی ساده تبدیل میکنند .استراتژی مخاطرهشناسی هم بر همین مبنا تبیین متیشتود.
یعنی ساده سازی دانش مخاطره شناسی  .پرسش «آیا دانش مخاطرهشناسی استراتژی دارد و اگتر دارد،
چیست؟» در همین راستاست .پاسخ به این پرسش از بررسی رویدادهای مخاطرهآمیز ،واکنش علمی بته
آن رویدادها و توسعۀ دانشی مخاطره شناسی در طول زمان حاصل شده و میشود .بنتابراین هتد ایتن
مقاله ،ضمن معرفی استراتژی دانش مخاطرهشناسی ،نشان دادن نقش فرادستی استراتژی برای تقویتت
بنیان فکری مخاطرهشناسی و ارائۀ بینشی از ماهیت علمی و سودمندی این دانش در زمان معاصر است.
این مقاله با استفاده از روش تبیین کیفی و در نظتر گترفتن پیشتفرضهتای متثرر بتر تصتمیمستازی و
تصمیمگیری و انتخاب بهترین رویکرد دانشی نوشته شد .نتیجه این است که چهتارده استتراتژی بترای
مخاطرهشناسی تبیین شد .نوآوری این مقاله ،ابداع مفاهیم جدید و قابتل اعتمتاد در متورد مختاطرات و
شناخت رویکردی جدیدتر در مواجهه با آن و توجه قرار دادن مکتب طراحی این علم است که امید است
راهبردهایی آموزنده برای تقویت دانش مخاطرات در حال و آینده باشتد و بته کتارگروههتای ملتی و
بینالمللی کمک کند تا ارر مخاطرات را با بهرهگیری از استراتژی ،کاهش دهند.
واژههای کلیدی :استراتژی ،مخاطرات ،علم ،کاهش آسیبپذیری،

 نویسندة مسئول

Email: emoghimi@ut.ac.ir
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مقدمه
علم یک کلیت است .براساس دیدگاه علما و فالسفه ،علم حقیقتی را بیان میکنتد ] .[4بته ایتن
تعریف در بیشتر کتابهایی که به واکاوی علم پرداختهاند ،اشاره شتده استت .وقتتی متا علتم را
برای علم واکاوی میکنیم ،این گزارة صحیحی استت .یعنتی وقتتی علتم را واکتاوی متیکنتیم،
چارهای نداریم جز آنکه بگوییم علم گزارهای است که حقیقت را بیان میکند؛ اما علتم بته ایتن
چارچوب محدود نمیماند؛ علم اصوالً قابل توسعه و طبقتهبنتدی استت .از ایتنرو برختی علتوم
موضوعی حاصل میشود که مخاطرهشناسی یکی از آنهاست .اگر بخواهیم به حلقتههتای اتصتال
علوم به یکدیگر اشاره کنیم ،این حلقههای اتصالی در نهایت به آن علم ختتم متیشتوند؛ یعنتی
علمی که یک گزاره است و حقیقتی را بیان میکند .وقتتی از نظتر موضتوعی مختاطرهشناستی
میشود ،دامنۀ آن بیان حقیقت مخاطرهشناسی خواهد بود ].]11
تاریخچه و تعریف راهبردشناسی بهصورت دانشی ،چندان طوالنی نیست .پیشتگامان مهمتی
چون کنت اندروز ( )1941و بعداً هنری مینتزبرگ از آن بهعنوان مکتب طراحی یتاد متیکننتد
] .[14مور آن را تئوری متدیریت متعتالی متیدانتد ] .[10اگتر بختواهیم افکتار و اندیشتههتای
پیشگامان قدیمتر را در این زمینه بکاویم ،باید به اندیشههای میرزا محمد تقی خان قتائم مقتام
فراهانی  ،و پیشتر از آن به خواجه نصیر و پیشتتر از آن اندیشتههتای نظتری علتی (ع) در نهت
البالغه بهمثابۀ کتابی مذهبی و پیشتر از آن به اندیشههای نظری و عملی قرآن بهعنتوان کتتابی
دینی و پیشتر از آن به اندیشه های حکمرانی و زمام داری هخامنشیان در زمتان کتورش کبیتر
اشاره کرد ] .[4مهم این است که راهبردشناسی علمی بیشتر در حتوزة علمتی دانتش متدیریت
متولد شده و رشد یافته و جدید است؛ اما در دیگر علوم هم جایگاهی دارد .در مخاطره شناستی
هم جایگاهی دارد .بتر ایتن استاس ،استتراتژی مختاطره شناستی  ،بنیانهتای چرایتی شتناختی
مخاطرات و عملیاتی آن را با زمینه مدیریت در محیط طبیعی بیتان متی کنتد ] .[7، 8یعنتی
بهتر شناختن و بهتتر اقتدام کتردن .در فرهنت لتتت آکستفورد ،استتراتژی «برنامتۀ عملیتاتی
طراحیشده برای دستیابی به هدفی بلندمدت یا کلی» تعریف شده است ] .[0طبق نظتر هنتری
مینتزبرگ ( ،)1447استراتژی ،برنامۀ «بهتر انجام دادن» است؛ وستیله ای استت بترای رفتتن از
اینجا به جایی که در نظر داریم ] .[14استراتژی ،الگویی در اقدامات در طول زمان استت .بترای
مثال به نظر وی ،شرکتی که همتواره محصتوالت بستیار گتران را بته بتازار عرضته متیکنتد ،از
استراتژی «سطح باالیی» استفاده متیکنتد .استتراتژی موقعیتت استت؛ یعنتی متنعک کننتدة
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تصمیمات برای ارائۀ محصوالت یا خدمات خاص در بازارهای خاص است .استراتژی چشتمانتداز
است ،یعنی چشمانداز و جهت اقدامات ما را روشن میکند.
دانشمندان و نهادهای فکری -علمی و عملیِ مختاطرهشناستی ،بتهطتور معمتول در ابتتدای
دروننگری این علم هستند .برای مثال کارگروه های مربوط بته تتییتر اقلتیم ،کتارگروه کتاهش
ریسک سندای و برنامۀ ارزیابی سازمان ملل [ ]14،14هنوز در ابتتدای راهانتد .استتراتژی اغلتب
توسط دانشمندان بعضی از علوم نادیده گرفته میشود ،اما در زمینۀ مخاطرهشناستی نمتیتتوان
نادیدهاش گرفت و آن را باید مهمترین رکن این دانش محسوب کرد .سیاستهتا ،تاکتیتکهتا و
تکنیکهای مورد نیاز این دانش بسته به استراتژی آن فراهم میشود.
هنگامی که محیط زندگی و سرگذشت جوامع و تجربۀ انسان ها از درک مخاطرات را مطالعه
میکنیم ،مشاهده میشود که درک مخاطرات صرفاً بهمثابۀ قلمروی مفهومی تصتور نمتیشتود،
بلکه توانایی بشر برای تبدیل فکر به عمل نیز در آن نهفته است.
چگونگی تفسیر طبیعت ،انسان ،فرهن و فناوری و تجربۀ ما از آنها و اقدامات انجامگرفتته
در خصوص مخاطرات میتواند به اندازة خود ماهیت مخاطرات برای ما مهم باشتد و لزومتاً ایتن
امر در همۀ جوامع یکسان نیست [.]0،9
فرایند ادراک ،فرایند ظریفی است .محرکهای خارجی دریافتتشتده توستط یتک شتخ
بهمنظور شناختن و آگاهی از آنها نیاز به سازمانیافتگی دارد؛ بهعبارت دیگر« ،درک» بتا برختی
از سیستمهای مرتب قبلی که در ذهن حفظ شده است و براساس آموزش گذشته و حال ،تعلیم
موضوعی و عمومی و تجربه بهدست میآید .برای درک مخاطرات باید بحث زیادی دربارة ادراک
و نیز در مورد مخاطرات و نگرشها ،ایدهها و احساستات انجتام گیترد .بتهطتور خالصته ،ادراک،
فرایندی ظریف و انتخابی است.
درک مخاطرات به تدری توسط تحقیقات صبورانۀ اندیشمندان متعتدد در طتول ستال هتای
گذشته رو به فزونی بوده استت .بتا محتتوای علمتی سیستتماتیک از زمتان تتدوین استتراتژی
یوکوهاما برای جهانی امن تر آغاز شد و با رویکردی جامع تر در چارچوب سندایی برای کاهش
مخاطرات برای  1414-1404برنامه ریزی شده است ( . )17در ایران درک اندکی از مختاطرات
وجود دارد.
جستوجوی نظم و قاعدة گستردة درک مخاطره ،این واقعیت را نشان میدهد که همتۀ متا
دارای پ زمینه و پیشینۀ منحصربهفردی هستیم ،اما تمایلی به واکنش نشتان دادن بته آن بته
شیوههای مشابه نیست و محرکهای خاصی نیاز است.این محرک ها می تواند استراتژی باشد.

08

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،9شمارة  ،1بهار 1041

روش تحقیق
روش استفادهشده در این مقاله تبیین کیفی است و با ارزیابی کمی و کیفی روشها و دادههتای
مربوط به مخاطراتی که با آنها مواجه بتودهایتم بته تحلیتل پرداختته شتده استت .همچنتین از
استدالل قیاسی و تحلیلی و استنتاج استقرایی براساس مشاهدات و مطالعات استفاده شتده و بتا
در نظر گرفتن پیشفرضهای مثرر بر تصمیمسازی و تصتمیمگیتری و انتختاب بهتترین رویکترد
دانشی پذیرفتهشده ،استراتژیهای مخاطرهشناسی بهدست آمده است.
دادهها و بحث
در تدوین این مقاله ،درصددیم که تعریف مشخصی از مختاطرهشناستی ارائته دهتیم .در نگتاه اول،
چنین درخواستی کامالً منطقی به نظر میرسد .در نگاه دوم باید در نظر داشت که نبایتد در متورد
ماهیت علمی این دانش ،یک بار و یک تعریف برای همیشه ارائه کنتیم .در نگتاه ستوم بتهستادگی
میتوان از متون مقدماتی مختلفی که تا کنون در مورد مختاطرهشناستی تحقیتق و نوشتته شتده،
برای این منظور استفاده کرد .این سه دیدگاه میتواند زمینه را برای تعریف دقیقتر و سیال رو بته
تعالی از مخاطرهشناسی فراهم کند .مطابق با رویکردهای ذاتی برای مطالعۀ علم ،مختاطرهشناستی
از نظر ذات تاریخی پویا تلقی میشود و دارای توانایی تتییر طبیعت خود با تکامل در طتول زمتان
است .محیط و مردم در معرض خطر نیز همین ویژگی را دارند .بنابراین امکان تعریف بنیادی ولتی
سیال از مخاطرهشناسی ممکن است .با نیاز به چنین تعریفی ،تکامل مخاطرهشناسی که شناستایی
وضعیت فعلی امور و گمانهزنی دربارة پیامدهای روندهای نوظهور بترای آینتده ناپیداستت ،و نقشته
راهی که برای پیمودن مسیر الزم است ،فراهم خواهد شد.
تعاریف مخاطره شناسی شناخته شده است و به نظتر متیرستد شناستایی مشتترکات ایتن
تعاریف ،هستۀ اصلی آن خواهد بود و میتوان آن را «بررستی فترد ،متردم و محتیطِ در معترض
خطر» دانست ] .[1مخاطرهشناسی نوعی دانش و علم است ،بنابراین تعریفتی دارد .تعریفتی کته
امروزه جامعۀ بینالمللی ،اندیشمندان ،جامعۀ دانشگاهی و سازمانهای بینالمللی ارائه کتردهانتد
چنین است :فعالیت ،فرایند ،موقعیت و وضعیت و شرایطی که به زیان انستان ،محتیط و جامعته
منتهی میشود ].[11
پ در مقابل این وضعیتها و شرایط ،زیان است که متوجه محیط یا فترد یتا جامعته متیشتود.
هد کاوشهای ما این است که این زیانها را کاهش دهیم و اصل مخاطرهشناسی در این استت کته
بتواند این فرایندها ،وضعیت ،موقعیت و شرایط را شناسایی کند و اگر زیانبخش هستتند ،آن زیتان را
هشدار دهد و کم کند و به عبارتی جامعه ،محیط و فرد در معترض خطتر را از خطتر دور کنتد .ایتن

استراتژی علم مخاطرهشناسی؛ آیا علم مخاطرهشناسی استراتژی دارد؟

09

تعریف جامعۀ بینالمللی از مخاطرهشناسی است .تأکید امروز سازمان ملل بر این مورد است ] [14کته
در کتاب دانش مخاطرات 1نیز به آن اشاره شده است .پ مخاطرهشناسی نوعی علم است؛ علمی کته
از آن  ،علم به مفهوم و محتوای مخاطره شناسی حاصل میشود .وقتی متیگتوییم مختاطرهشناستی
چیست؟ برمبنای تعریفی از علم که میگوید گزارهای است که حقیقت را بیان میکند ،گزارة مخاطره
شناسی "شناخت فرایند مخاطره زا " متیشتود و حقیقتت آن افتراد و محتیط و جامعته در معترض
فراینداست .پ حقیقت آن شناخت فرایند مخاطره زا و ارر وضعی ان است .بر این مبنا  ،حتق استت
که از این علم استفاده کنیم ] .[10خمیرمایۀ هر علتم استتفاده و بهترهمنتدی از آن علتم استت .اگتر
بخواهیم برپایۀ این شرایط و قواعد یعنی فرایند و ارر وضعی آن  ،مخاطرهشناسی داشته باشیم ،یعنتی
کار علمی کتردهایتم .علتم بته مفهتوم علتم ( علتم ایتن کته علتم چیستت ) ،علمتی بتزرگ استت و
مخاطرهشناسی نسبت به علم به مفهوم علم ،علم کوچکتری است .هد از تقسیم علم به چتارچوبی
موضوعی ،استمرار آن است .اگر متیختواهیم علمتی بالنتدگی داشتته باشتد ،بایتد از چتارچوبهتای
سیستماتیک درونعلمی استفاده کنیم .یعنی مخاطره شناسی را به موضوعات کوچکتر تقسیم کنتیم.
اگر از آن چارچوب سیستماتیک دور شویم ،آن علم به فنا میرود و فراموش میشود .بشر در قرنهای
بیستم و بیستویکم ،چند برابر همۀ قرنهای گذشته ،دستاورد علمی داشته استت .بستیاری از علتوم
جدید ،پدید آمدند و علوم دیگر محو شدند که دلیل آن ممکن است این باشد که آنها از این چارچوب
علمی استفاده یا از آن دوری کردهاند .اگر بخواهیم دانش مخاطرهشناسی خود را در کشور به بالندگی
برسانیم ،بهناچار باید از قواعد علمی پیروی کنیم .در غیر این صورت دچار خرافه و سفسطه میشتویم
و آنها را علم تلقی میکنیم و به نتیجه هم نمیرسیم .یکی از این قواعد ،قاعدة داشتن استراتژی است.
لذا باید پرسید که استراتژی مخاطره شناسی برای این که به عنتوان یتک علتم بالنتده  ،پایتدار بمانتد
چیست؟ هر دانشی برای استمرار داشتن در وضعیت کنونی باید استراتژی داشتته باشتد .هتر فترد یتا
محیطی برای کاهش مخاطرات خود ،باید اصول علمتی مختاطرهشناستی را رعایتت کنتد .ایتن نگتاه
سیستماتیک به علم مخاطره شناسی  ،نگاهی جاودانه است .نگرش نظاممند به علم ،نگرش نظتاممنتد
به مخاطرهشناسی و نگرش نظاممند به کاهش مخاطرات  ،جاودانه است .نظاممندی سبب میشود که
توالی و ترتیب محتوایی آن علم را واکاوی کنیم که در رأس آن ،تعریف ،قلمترو و استتراتژی استت .از
این سبب است که پرسیدهایم استراتژی مخاطرهشناسی چیست؟ استراتژی باالترین سطح دستتاورد،
هدایت و فرماندهی سودمندی آن علم است .تولید استراتژی نیازمند فکر و اندیشهورزی هتمعترض و
باالدستی و داشتن دادههای زیردستی است .برای دانش مخاطرهشناسی استراتژیهایی وجود دارد که
 .1کتابی از نگارندة مقاله که توسط انتشارات دانشگاه تهران انتشار یافته است.
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باید آنها را معرفی کرد و تعالی داد .استراتژی مخاطرهشناسی نوعی ابتزار سیستتماتیک فکتری بترای
دستیابی به هد های غایی و طالیی در زمان جاری با هزینۀ کم است که مأموریتها و شایستتگیهتا
را در بر دارد و چشمانداز و روند کاهش مخاطرات را در درازمدت نشان میدهد.
استراتژی اصوالً قضایا ،گزارهها و دادههایی است که دارای اصول و محتوای فراگیر از دانتش
است .مثالً علم شیمی یک استراتژی دارد ،فیزیک یک استراتژی دارد .استراتژی مخاطرهشناسی
بر اساسیترین نکات این علم تأکید دارد و استمراری رو به تعتالی و قابتل تطبیتق بتا رفتارهتا و
ساختارهای مورد نظر است.
یکی از دالیلی که دانشمندان این علم از جمله نگارنتدة ایتن مقالته ،مختاطرهشناستی را بتا
استراتژی مربوط معرفی میکنند این است که از دیدگاه سنتی این علم عبور کنیم و بته تجربته
گرایی منطقی -انتقادی و رئالیسم عملگرای کمهزینه و مسئله محور برسیم .مشخصه ای که به
نظر بسیاری از سیاستمداران و استراتژیستها ممکن است آزاردهنده باشد .کسی دوست نتدارد
به او گفته شود چگونه کارش را بهتر انجام دهد که مخاطرة کمتری داشته باشد یا گفتته شتود
که وظایفش را انجام نداده و سبب مخاطره شده استت .استتراتژی مختاطرهشناستی بتا ماهیتت
تحلیلی بنیانهای معرفتی آن را میتوان بهصورت تاریخی (از طریق تأمل غیرتجربی در تفستیر
رویدادهای خاص در گذشته) و تجربتی (از طریتق مشتاهدة رویتداد آنگونته کته وجتود دارد)،
استخراج و طبقه بندی کرد .هد عملیاتی از انتخاب استراتژی نشان دادن و ایجاد یک شکل از
اجماع اقدامی و رفتاری در مورد مخاطره در جامعه است .این استراتژیها عبارتاند از:
 .1استراتژی کاهش هزینۀ ناشی از خطر بهمنزلۀ نوعی فرهنگ :این استراتژی باید در
همۀ زمانها و مکانها توسط مردم و نهادها زنده نگه داشته شتده و بته فرهنت تبتدیل شتود؛
همانگونه که مردم به طور پیوسته از اقتصاد خود صیانت میکنند .مردم بهطور معمتول هزینتۀ
مخاطرات را تدریجی پرداخت میکنند ،نه بهصورت همزمان و دفعی کته ممکتن استت توانتایی
آنها را محدود کند .مردمی که در معرض آلودگی صوتی و غبار ناشی از ساختوساز کنترلنشده
و نظارتنشده یا آلودگی هوا هستند ،تدریجی هزینه میپردازند.
 .2استراتژی توجه به کیفیت ادراکی جامعه :جست وجوی نظم و قاعتدة گستتردة درک
مخاطره ،این واقعیت را نشان میدهد که همۀ ما دارای پ زمینته و پیشتینۀ منحصتربتهفتردی
هستیم ،اما تمایلی به واکنش نشان دادن به آن به شیوههای مشابه وجود ندارد و به محرکهای
خاص نیاز است .کیفیت ادراکی ممکتن استت بته تحصتیالت ،وضتعیت اجتمتاعی و اقتصتادی،
خانواده ،وضعیت تأهل ،وضعیت شتلی و اشتتال ،مذهب ،زمینههتای فرهنگتی و قتومی ،تجربتۀ
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گذشته از مخاطرات طبیعی و انسانی یا تکنولوژیک یا شیمیایی و حد ربات روانی فرد و جامعته
مربوط شود .با اینحال ،ادراک مخاطرات تا حدودی مستقل از متتیرهای اجتماعی ،اقتصتادی و
سیاسی عمل میکند .در واقع این امر (تعیین درک مخاطرات) بترای بیشتتر متردم و مستئوالن
بیش از حد دشوار است؛ اگر عقالنیت مخاطرهشناستی توستط محتدودیتهتای ادراک فتردی و
اجتماعی و ضعف استدالل محدود شود ،همواره مخاطره خواهیم داشت.
 .3استراتژی پیشبینی و آیندهنگری .مخاطرات هم از مجموع برداشتها و اقدامات و از
محیط اجتماعی خاص و هم از رفتارهای تاریخی کته ستایۀ بلنتد و پایتداری بتر حتال و آینتده
میاندازند ناشی میشود .برای مثال تعیین فضایی جترافیایی بتهعنتوان پایتختت سیاستی یتک
کشور ،بدون در نظر گرفتن مخاطرات موجود در محیط ،نوعی رفتار تاریخی است .آیا این رفتتار
همچنان باید ادامه داشته باشد یا نیازمند پیشبینی و آیندهنگری است؟ بسیاری از کشتورها در
پایان سدة بیستویکم بهدلیل نداشتن پیشبینی و آیندهنگتری ،از داشتتن یتک مرکتز سیاستی
تاریخی چندمخاطرهای رن خواهند برد.
 .0استراتژی توسعۀ مفاهیم ،قلمرو دانشی و تولید علم ی .ایجتاد حالتت «درمانتدگی
عالمانه» از بدترین شرایط مخاطرهآمیز است که در آن ،دانتش از خطتر بته قتدر کتافی موجتود
است ،اما به نظر میرسد که هیچ مقتداری از آن در کتاهش مختاطرات ستهم نخواهتد داشتت،
بنابراین مردم دست از تالش برمیدارند.
 .4استراتژی رویکرد سیستماتیک به مخاطرات .در وضعیت مطلوب ،فرد یتا جامعته در
مواجهه با مخاطرات ،خطر را ارزیابی میکند ،دامنۀ وسیعی از اقدامات کاهشدهندة جایگزین را
انتخاب میکند ،به بررسی پیامدهای هر یک از گزینههای خاص میپردازد و در نهایت اقتدام یتا
دامنۀ وسیعی از اقداماتی را انتخاب میکند که بهترین تناسب را با نوع مخاطره دارند.
 .6استراتژی اولویت دادن به مخاطرات ذاتی و موجود در جامعهای خ ا  .ستطو
پایین قرار گرفتن در معرض خطر ،توجه به خطر را کاهش میدهد .اگرچه سطو بسیار باال نیز
ممکن است همین گونه باشد .درحالی که تجربۀ مکرر مخاطره بهطتور معمتول ستطح دانتش و
حساسیت را افزایش میدهد .برای مثال زلزله ،ذات زمین در ایران و ژاپن است و بایتد بته ایتن
مخاطره در این دو کشور اولویت داد.
 .7استراتژی همکاری و مشارکتهای محلی ،ملی و بینالمللی .ریشههتای مختاطرات
ممکن است مذهبی ،سیاسی ،اجتماعی یا طبیعی و فنی باشد .جوامع با فرهنت و توانمنتدی و
نهادهای یکنواخت نیستند ،از اینرو ما ممکن است با «خُردهفرهنت از مختاطره» و توانمنتدی
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محدود و مراکز تصمیمگیری مختلف مواجه باشیم .مشارکت و همافزایتی و همکتاری و انتختاب
دیدگاههای مشترک و صلح دوستی در تشخی و اقدام یک ضرورت است.
 .8استراتژی رشد و تعالی دادن با محوریت آموزش و پرورش برای رف

«تن اق

شناختی» .در این استراتژی ،فرد یا مسئولی  ،میداند که محیط زیستش خطرناک استت ،امتا
همچنان در آن زندگی میکند و رفتار مخاطره آمیز در پیش میگیرد .این وضعیت ممکن استت
به انکار صریح خطر منجر شود؛ صفتی که تراکم سازان جمعیت در توسعه شهری مثل تهران با
آن مواجهاند .تمایل به مفروضات نادرست در مورد مخاطرات از آموزش نادرست و ناکافی ناشتی
میشود یا شخ نمیداند که محیط زیست او خطرناک است.
 .9استراتژی تولید تکنولوژی و نرم افزارهای جدید و دانش بنیان :هوشمند ستازی و
رصد مخاطرات و مدیریت ان بر اساس هوش مصنوعی و تجهیتز جامعته پتیش رو بته نیازهتای
تکنولوژیک و تحقیقات دانش بنیان یکی از استراتژی های مخاطره شناسی است.
 .11تعامل با دانشمندان سایر رشته های علمی.
 .11اولویت دادن به رصد مخاطرات ترکیبی ،یا دنباله دار.
 .12داشتن و توسعه یک سیستم اطالعات مخاطراه ای چند دانشی.
 .13اخالق حرفه ای.
 .14استراتژی آرامش بخشیدن به قلب با استفاده از آی ۀ الَّ

ینَ آمَنُ وا وَ تَطممَ نن

قُلُوبُهُمْ بِ کمرِ اللَّه  ،أَال بِ کمرِ اللَّه تَطممَنن المقُلُوبُ (رع د .)28:اطمینتان بتهمعنتای وضتعیت
پایدار و با ربات ،عک شرایط و وضعیت بیربات و ناپایدار حاصل از نوعی مخاطره استت .قلتب
مطمئن ،قلب بدون مخاطره است .گویی شاکلۀ فرد چنان ساخته شده که بتوانتد قلتب فتردی و
اجتماعی را در برابر مخاطره با یاد خدای متعال آرام و باربات کند.
نتیجه
استراتژی نوعی دانش شناختی از نوع مدیریت استت .براستاس تعریتف فرهنت لتتت آکستفورد،
استراتژی «برنامۀ عملیتاتی طراحتیشتده بترای دستتیابی بته هتدفی بلندمتدت یتا کلتی» استت.
دانشمندان معاصر علوم شناختی مربوط به مخاطرات با توسعه و تبیین ماهیتت طبیعتی و انستانی
مخاطرات ،پیچیدگی تحقیق علمی مربوط به مخاطرات را از طریتق بررستی مستتقیم رویتدادهای
مخاطرهآمیز و عمل علمی روشن میکنند .زیرا یک اولویت درتتدوین قتوانین و دستتو رالعملهتای
ملی و منطقه ای را در بر دارد .قانون پیش گیری و قتوانین متدیریتی را بته جتای قتانون مقابلته و
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قوانین بحرانی در نظر خواهد گرفت  .همچنین استراتژی به تسهیل فراهم کتردن زیتر ستاختهای
الزم برای کاهش مخاطرات اولویت خواهد داد .مثال جامعه ای که برای پمدیریت پت مانتد حتود
استراتژی ندارد  ،آن را در حاشیه سکونتگاههای رسمی و غیر رسمی انباشتت متی کنتد .تفکیتک
زباله و مدیریت پسماند اعم از خطر ناک یا معمولی  ،طریقته انتقتال  ،امتوزش ،متدیریت ایتن کته
پسماند کمتری تولید شود و تبدیل زباله به مواد رانویه وقتتی ممکتن استت کته ان جامعته دارای
استراتژی کاهش مخاطرات زباله باشد .داشتن استراتژی بترای مختاطره شناستی ستبب شتفافیت
درالزامات و اقدامات می شود .داشتن استراتژی سبب می شود تتا سترمایه گتذاری جدیتد بترای
توسعه با دید مخاطره شناسی به رسمیت شتناخته شتود و اطمینتان حاصتل شتود کته بیهتوده و
مخاطره افرین نیست .داشتن استراتژی  ،پشتی بان فناوری های جدید در زمینه کاهش مخاطرات
خواهد بود .هد اصلی استراتژی مخاطره شناسی تعیین چشم انداز حکم رانی و دولتها و مردم به
سمت جامعه و محیطی بدون مخاطره و یا کم مخاطره است .به طور مثال داشتن استتراتژی بترای
حفظ سالمت هوای یک شهر و مصونیت شهروندان در برابر الودگی جوی مثل تهران ،چشتم انتداز
شهری استفاده از خودرو با سوختهای فسیلی را تتییر میدهد .وقتی نباشتد ،التودگی خواهتد بتود.
وقتی استراتژی باشد درخت تصمیم گیری رشدی پایتدار خواهتد داشتت .فهرستتی از مختاطرات
موجود جامعه و محیط پیوست درخت خواهد بود و هر روزه و سال جامعته ذینفتع آن را متد نظتر
خواهد داشت و آن را با فهرست اقدامات روزانه – ماهانه – ساالنه و ده ساله منطبق خواهد کرد.
در این مقاله،چهارده استراتژی مخاطرهشناسی با ماهیتت تحلیتل بنیتانهتای معرفتتی آن بته
صورت تاریخی (از طریق تأمل غیرتجربی در تفستیر رویتدادهای ختاص در گذشتته) و تجربتی (از
طریق مشاهدة رویداد آنگونه که وجود دارد) و برای ایجاد یک رویکرد از اجماع اقدامی و رفتتاری
بهدست آمد .تأکید این مقاله بر نشان دادن نقش فرادستی استتراتژی بترای تقویتت بنیتان فکتری
مخاطرهشناسی و ارائۀ بینشی از ماهیت علمی و سودمندی این دانش در زمان معاصر است.
نوآوری این مقاله ،ابداع مفاهیم جدید و قابل اعتماد بهطور سیستماتیک در مورد مختاطرات
و شناخت رویکردی جدیدتر در مواجهه با آن استت کته امیتد استت بترای تحلیتل و متدیریت
مخاطرات و کاهش تأریرات آن در حال و آینده آموزنده باشد.
قدردانی :این موضوع در تاریخ  1099/14/18به صورت سخنرانی در اولتین همتایش ملتی
جترافیا و مخاطرات محیطی نیز ارائه شده است .از دانشگاه کردستان به دلیتل برگتزاری اولتین
همایش ملی جترافیا و مخاطرات محیطی تشکر و قدردانی میشود .با محتتوای استتنادیتتر در
این شماره منتشر شد.
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