
 

 

 

 

 مقدمه
 

هیا س   دغدغیه تیرین   از مهیم االموویی   بین ها س منا هات مدیریت بحران مامرسز  د   رن بینت س یک
چراکیه تییییرات سیاختا ی     ،سیت ها ها برای چگونگی تنظیم سیاست س  فتا  میان ین نیاز دسالت
ی منازلات  ا بالث شد  های جدید، تکثر کیفی س کمّ ها س  د ت االمول س خیزش  طب نظاا بین

 شیود. بوکیه فییای    سیازی ییا حیل نمیی     که دیگر ذیل نظاا دس طبیی س تیک  طبیی، سیاد     است 
هیای نوههیو ی    زا  ا افزایش داد  س از سوی دیگر بحران از یک سو مداخالت بحران چند طبی

ووبد. کمیت س کیفییت بیرسز    های جهانی  ا می که منالی جمعی س نگرشاست  ا فراهم کرد  
دا د ی نوی است که مدیریت همنان س مهابههای کنونی به شک س ههو  س همچنین تنری بحران

د   االیب   دکه بایاست ها نهاد   مدیریت بحران پیش پای  د ت حوزةس  اهکا های فراسانی د  
 پاس  داد  شود.ها  ین االمول به دانش  سابط بین

هیا   همی به بنیتر اهای حل س فصل منازلات س نگرش تف مندی ها س  الد  شناخت همنانی
نییاز بیه   هیا   ین ایذهانی ننبت بیه  مد ن کنونی س سپو تفاهم بین پنت س ساخت بحران د  جهان

الوژیک س ساختا مند ننبت به ین دا د. همچنین نوپایی این مفهوا د  لووا اننیانی س  ستفکر متد
ابیط   س ةتیا چنیین مفیاهیمی د  حیوز    اسیت  شناسانه ننبت به ین سیبب شید     تکثرگرایی معرفت

ی های پوزیتیوینت سازی شوند س غوبه نگرش پردازی س مفهوا نظریه االمول با تیخیر سا د لرص  بین
که باز  رس ت دسچندانی  ا  گرددمنجر ها  ین های شناختی،  سشی س معرفتی نیز به محدسدیت

 کند. پژسهان مدیریت بحران می متوجه دانش
االموویی   سفصل منازلات بین های بز گ د  حل های  فتا   د ت ها س خرسجی فزسنی داد 

هیم ین س سیپو پاییدا ی س    از بحیران س ف هیا   ین  س استخراج االگوهای  سشین د  برخیو د اسالیی   
هیای   منیدی  برای حل بحران، د  یک بنتر مطاالعاتی، حکایت از  الد ها  ین استمرا  تصمیمات

هیا  ا بیرای    گیرندگان س مقامیات دسالیت   کند که د  گاا نخنت تصمیم  فتا  ننبتاً مهخصی می
کنید تیا بتواننید     یاالمول فراهم م تنظیم  سابط س  فتا  ننبت به یکدیگر س سپو ننبت به نظاا بین

سکنترل ین  ا  های حل االمووی، منازلات س  اهکا  های بین با مبنا  را  دادن دانش مدیریت بحران
پژسهانییه از س ییوت  س د  گییاا دسا امکییان شییناخت یینیید  کننییدستبیییین  د  نگییا  نخنییت تحویییل

د س از ایین جهیت شیناخت  والی     ند.سیاز های بعدی  ا به الحاظ حجیم س مو یوت فیراهم     بحران
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پردازی ننبت به بحیران،   تبع ین نظریه االمووی س به های بین های حاکم بر مدیریت بحران هنجا 
 سد کیه همیوا      االمول به شیما  میی   نقطه تیثیرگذا ی بر فرایند لومی کردن دانش  سابط بین

االمول از یغاز تیا امیرسز بیود  س ایین کیا  نییز        مخاوب  سابط بین  مندان س جامع هلال   دغدغ
لویوا   تر کردن به مفهوا لومی بحران از منظر تالشی یگاهانه برای  فع این دغدغه س نزدیک

 وبیعی است.
کادمییک  یگییری مید ن س    االمول از ابتدای شکل بخش مهم س اصوی از دانش  سابط بین

تیرین اهیداف    گیردد کیه از مهیم    مربوط به ین باز مینائل م  این دانش، به جنگ س صوح س کوی
 سد. د  ایین مقوالیه پژسههیگر میدیریت      االمووی نییز بیه شیما  میی     های بین دانش مدیریت بحران

االمووی باید شناخت س فهم متناسب از بحران داشته باشد، مفاهیم مختوفی همچیون   های بین بحران
شناسید، تییییرات برسیاختی س پنیاخردگرایی بیر       تهدیید  ا از هیم بیاز    س بحران، منازله، جنگ

االمول از چگیونگی سیاخت    های  سابط بین مفهوا بحران  ا د ک کند، اد اک س برداشت نظریه
س پدید یمدن یک بحران  ا تو یح دهد س سپو  اهکا های حل س فصل س مدیریت  ا وراحی 

 جویوگیری ها  ین س وت ند تا ازها  ا سنا یونوینی ک گیری بحران بنترهای شکل ةکند س نیز ییند
. د  اینجا بخش مهمی از مدیریت بحران، کنترل بر بحران به معنای جویوگیری س پیهیگیری   کند

بحران، اصل بر ین است تا بحرانی توالید نهیود    از س وت ین است که د  بنیا ی از متون پیهرفت
هیایش س نییز    بحران س کا کردفهم دیگر از مدیریت  س لوم مدیریت بحران پاسخی به ین است.

شود که ناهر بر اتخیاذ تصیمیمات    شامل مدیریت د  بحران می ،ا زیابی س التبا سنجی منازلات
به ایین معنیا کیه بیا      ،ها د  حین بحران است. اهمیت این مفهوا د  مدیریت بهینه است س سیاست

 .دستیابی ورفین به توافقات متقابل   ایتمند ممکن شود ،کمترین هزینه
بحران، اهداف میدیریت بحیران س بیازیگران     «بر»س  «د »برای پاسخگویی به این دسگانه 

چراکه باز اتفاق نظری ساحدی د مو د اهیداف میدیریت بحیران سجیود      ،شود ین مهم توقی می
های بز گ الزسماً بیا هیدف حیل س فصیل بحیران س جویوگیری از جنیگ س          د تسیژ   به ؛ندا د

ییند س حتی ایجاد جنگ  ا د  برخی موا د برای جووگیری از بحران  دستیابی به صوح پیش نمی
اینکیه  ییا   داننید  میی یزا س  رس ی االمووی  بین های به لنوان یکی از  اهکا های مدیریت بحران

های بز گ  ا تنیری نیاامنی س میدیریت نیاامنی د  نظیر       هدف از مدیریت بحران توسط  د ت
دیگیر   .االمووی د  تعا ض است های بین مدیریت بحران  یگیرند که با تعریو کالسیک س اسال می

سیازی محییط س فهیا      دانند تا با امنیتیی  اینکه برخی فرسایش س تداسا بحران  ا از اهداف ین می
 حداکثری به محدسدسازی نفوذ س  د ت سایرین بپردازند.
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فهیم  االموویی بیه تفیاست     های بیین  های مدیریت بحران اصل اساسی دیگر د  فهم  هیافت
دا د. اگر بپذیریم که د  یک محییط یشیوب بیه    بنتگی االمول  ساد  یا پیچید  از محیط نظاا بین

های بنیا  س االبته نامتقا ن با االگوهای جدیید هنیتیم ینگیا  صیرفاً  اهکا هیایی       همرا  پیچیدگی
انگا انیه س پاسیخگوی    مییانجیگری سیاد    س یشتی، حل س فصیل حقیو ی   همچون مذاکر ، ا نات،

هیای   سیازی س بازدا نیدگی   یت بحران نخواهد بود س فرایندهای مدیریت بحیران بیا موازنیه   مدیر
هیای   توزییع  ید ت، االگوهیای  فتیا ی  ید ت      ةاالمول، نحو پیچید ، د ک ساختا ی محیط بین

 سسییت کییه د  محیییط نامتقییا ن،   ه سبیی غیییر االمووییی س  هییای بییین بییز گ د  مییدیریت بحییران
کنید. د  محییط    کند س این مهم پیچیدگی این مفهوا  ا بیهتر می های نامتقا ن توالید می خرسجی

ی، امنیت س ناامنی، صوح س تهدیید،  شنا یاالمول، اد اک از نظم س  پیچید  س حتی یشوب نظاا بین
ی فهیم بحیران د  ییک    مداخوه س لدا مداخوه س بنیا ی از مو ولات دیگر به تصوب س سیادگ 

ای گنیترد  بیا تعیامالت فیمیابین فیراسان د  ابعیاد سیاسیی، امنیتیی،          محیط ساد  نینت س شیبکه 
سجیود دا د کیه د ک از بحیران س بیازیگران ین س سیپو       غییر  ا تصادی، فرهنگی اجتمالی س 

 سازد. می س   سبه مو ولات بحران س د  نهایت  اهکا های متناسب با ین  ا با پیچیدگی
هیا بیه ویو      های بز گ به ویو  خیاص س بقییه  ید ت     استخراج االگوهای  فتا ی  د ت
د  فهیم   هیای سیاسیی از نکیات اساسیی دیگیر      گییری  لمومی س د ک  والد حاکم بیر تصیمیم  

هیا،   مند بیودن ین  ها س زمینه االمووی است. گرچه تنوت س پراکندگی بحران های بین مدیریت بحران
دهد، با ایین حیال نبایید اسیتخراج      وو  اجتناب ناپذیری کاهش می های  فتا ی  ا به  انونمندی

دن کیر  سندها س فرایندهای تکرا پذیر  ا  ها کرد بوکه فرموالیز  کردن س االگوپذیر  ها از حدا ل
هیا   ها تالشی متعاالی است که  ا  دشوا  تیییر  فتیا  س سیاسیت   ها د  مدیریت بحران  فتا  کهو 

هیا بیاز    یمییز بحیران   برای دستیابی به توافیص س حیل س فصیل منیاالمت     االمول  ا د  محیط نظاا بین
خیواهیم بیود کیه د      س   سبیه  ای های پراکنید   کند. بدسن  سندیابی س االگوسازی، تنها با داد  می

سازد س از گنترش س  یادیس  می ا بهترین حاالت دانش مدیریت بحران س نه لوم مدیریت بحران 
 کند. پیهرفت ین جووگیری می

ها اگیر   ها س سینتم د  نهایت برخی اندیهمندان مدیریت بحران بر این باس ند که نظریه س
هیای  ابیل    بیه خرسجیی  ها  ین د سنی ءِترکیب اجزایا  بخش خود  ا از دست بدهند معنای هویت

االمویل   شوند س مناهرات نوین  سابط بیین  گیری بحران می بینی منجر نهود خود مقدمه شکل پیش
گیرد. اینکیه   ت میئهای اصوی س انتقادی از همین جا نه ا س پناخردگراها یا نظریهمیان خردگراه
ا ائیه  هیا   ین االمول چینت س چه پاسخی برای حیل  مختوو  سابط بین های دیدگا لول بحران از 
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هیای میدیریت بحیران از دییدگا       ز اهمییت اسیت. چراکیه برخیی از مؤالفیه     ئشیود بنییا  حیا    می
امیرسز   نید س از همیین  س،  ا بحیران  ةدهنید  هیای تهیکیل   الفهؤ، خود مکالسیک س اصوی های هنظری
االمول نیز   سابط بین های هاالمول، بحران فهم س معناست که د  نظری ترین بحران د   سابط بین مهم

 انعکا  س بازتاب داشته است.
هیای   بیه شیناخت بحیران    میذکو   س، سیعی شید  لیالس  بیر مو یولات       د  کتاب پیش

ها به لنیوان   مدیریت بحران ةاخیر س ساکاسی بازیگران، لوامل، اهداف س نحو ةتیثیرگذا  د  سد
مندان این مباحث بتوانند با  سیکردی تطبیقی  هموا د لینی نیز پرداخته شود تا دانهجویان س لال 

 میدیریت بحیران،   هیای  ههای فیمابین س تطبیص االگوها س نظری ها د  بحران مدیریت کهو  ةاز نحو
 تر از مدیریت بحران حاصل کنند. تر س لینی یکنزدشناختی 

که همفکری س تبیادل   یانادتد  پایان یزا است مراتب سپا   ا از کویه دانهجویان س اس
ن یئوهمچنیین از ا زیابیان س منی    .نظر با ینان موجب غنای هرچه بیهتر این اثر شید الیالا کنییم   

های انتهیا  ایین مباحیث جدیید س      زمینهلووا اننانی سازمان سمت که با د ت نظر   محترا کمیت
 دند تهکر س  د دانی کنیم.کردانهگاهی فراهم   برای جامع ا  رس ی 
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