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 چکیده

ی الگوهاا و  هاا کیا تکوالمللی تاا نواون از   ی بینهابحرانبازیگران جهان سیاست در مواجهه با 
در دو گونه نلی  توانیمرا  هاکیتکوو  الگوها نیا .اندبردهبهره  هابحران  مختلفی برای مدیریت

بحران غیر مسالمت آمیز شواسایی نرد؛ البته نوع سومی   ریت بحران مسالمت آمیز و مدیریتمدی
ی اسات ناه در   هانحلهنیز وجود دارد نه ترنیبی از این دو دسته است. مکتب استوفورد یکی از 

اصالی   سااا  تمرناز دارد. از ایان رو    هابحراندسته دوم قرار گرفته و بر مدیریت خشونت بار 
در  هاا دولات باار توسا    این است نه چه عواملی سبب اتخاذ رویکردهاای خشاونت  پژوهش، 
  ایان اسات ناه باازیگران     شودیم؟ فرضیه ای نه مطرح شودیمالمللی ی بینهابحرانمدیریت 
، بوا به ادراک تهدید اهداف و موافع خود، از بیشاترین میازان خشاونت بارای     هابحراندرگیر در 
و بین شدت تهدید درک شده و شدت خشونت بکار  برندیممللی بهره الی بینهابحرانمدیریت 

ی هاا افتاه المللی یک رابطه همبستگی مثبت برقرار است. یی بینهابحرانگرفته شده در مدیریت 
  تحقیق برمبوای الگوی مکتب استوفورد، حاوی این نکته است نه یک عوصار بحاران آفارین در   

یتی را مبتوی بر ادراک تهدید ایجاد می نودنه پاسخ به این میان تصمیم گیرندگان نشور الف ذهو
تر میاان نشاورهای الاف و   و احتماا       باار و خشاونت  تری متقابل شکوودههانوشتهدید، به 

ی دیگر موتهی خواهد شد و این گونه یک مارپیچ تصاعدی نوش متقابل خشاونت آمیاز   هادولت
. روش تحقیق در این پاژوهش از ناوع توصایفی    خواهد گرفت  در تعامالت این بازیگران شکل
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 مقدمه  

دو قطبای و   موازعاات باین المللای، عمادتا  باه سااختار       1پیشیوه الگوی مدیریت بحاران 

تعامالت اتحاد جماهیر شوروی و ایا ت متحده باز برمی گردد. تحاو ت عصار جوا     

نارد؛ و  مای بازر  را ماوعک     هاای قادرت از رقابت و رویارویی باین   هایینشانهسرد 

تعامال قابال پایش بیوای      ٔشیوهبزر ، بر اساس قواعد و  هایقدرتهرگونه رقابت میان 

 دادناد مای بزر  ترجیح  هایقدرتقابت در چوین فضایی، به موازات ر .گرفتمیانجام 

رده و به حل و فصل موازعات بپردازند. ای با یکدیگر مشارنت نهنه در حل بحران موطق

جهت مواجه باا بحاران باه     هاملت دولت فوون مختلف مدیریت بحران به وسیلهتا نوون 

 2داوری رسایدگی قضاائی   این فوون طیفی از مذانره، میاانجیگری، گرفته شده است. نار 

، اعماا  نااامی غیار خشاونت آمیاز و نهایتاا        ی)فوون مسالمت آمیز( تا فشار غیار نااام  

در این پژوهش هدف بررسی علال   .گرفته استخشونت غیر مستقیم و مستقیم را در بر 

رفتاار خشاونت   های بین المللای اسات.   رفتار خشونت آمیز بازیگران در مدیریت بحران

ه با مذانره، میانجیگری یا سایر فوون مسالمت آمیز مدیریت بحاران، ایجااد   آمیز در مقایس

عادم اعتمااد   های مهم و اساسی، اهداف و موافع عماده و  ارزشنووده تهدید معطوف به 

 حادتر در میان متخاصمین است. خشونت شادیدتر در مقایساه باا برخوردهاای نااچیز،     

ناه متخاصامین باه جوا  متوسال      . هوگاامی  آوردمای شکوودگی بیشتری را باه وجاود   

در حقیقت عوصار بحاران    توش زیادتر خواهد بود. میراث متعاقب یک بحران، ،شوندمی

آفرین در بخشی از ساختار تصمیم گیرندگان و یا تصمیم گیرندگان نشور الاف ذهویتای   

متقابال   هاای ناوش پاسخ به ایان تهدیاد باه    نه  نودمیرا مبتوی بر احساس تهدید ایجاد 

ناه باا    گاردد مای دیگر موتهی  هایدولتتر میان نشورهای الف و   و احتما    شکووده

مکتب استوفورد، از جمله مکاتبی در روابا  باین    .احتما  توسل به خشونت همراه است

های حل وفصال  الملل است نه بر مطالعه و تحقیق در مورد موازعات بین المللی و شیوه

هاای باین المللای از    بحاران  ل وفصل موازعات وترین شیوه حآن تمرنز نرده است. مهم

های غیر مسالمت آمیز است. در این میان ناربرد خشونت شیوه موار این مکتب طیفی از

                                                           
1. crisis management 
2. Adjusdication 
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حدانثری و مستقیم یا مداخله ناامی در مقیاس حدانثری آن در این مکتب بسایار ماورد   

است ناه چارا   از این رو ساا  اصلی نه مطرح شده است این  توجه محققین بوده است.

المللای بار نااربرد خشاونت حادانثری بارای       هاای باین  ها در رویارویی با بحراندولت

گاردد،  اند؟ پاسخ موقتی نه در ذهن متبادر میالمللی متمرنز شدههای بینمدیریت بحران

المللی و احتما  آسیب و های بینشدت ادراک تهدید دولتمردان، در بحران این است نه

اصالی   المللای علتات  ها و موازعات بینها در بحراناهداف اساسی ملی آنصدمه موافع و 

 ناربرد خشونت حدانثری و رفتار خشونت آمیز و در نهایت دخالات نااامی یاا تهدیاد    

ها است. در ایان پاژوهش ادراک   مدیریت و حل وفصل بحران واقعی به ناربرد آن برای

 باشود.تحقیق می تهدید متغیر مستقل و ناربرد خشونت متغیر وابسته

 

 پیشینه پژوهش .1

های باین  در زمیوه پژوهش در حوزه بحران، بی ثباتی، جو  و تعارض و مدیریت بحران

المللی و موطقه ای تا نوون آثار قابل توجهی به زبان فارسی باه چاان نرسایده اسات؛ و     

مادیریت  هاا وناه   توان به چودآثار محدود به فارسی ترجمه شده در حوزه بحرانتوها می

بحاران در سیاسات جهاان: رهاور و     "بحران اشاره نرد. از جمله، نتا  مایکال برچار،   

باشاد. در ایان نتاا  برچار باا      ، با ترجمه فردین قریشی مای 1832 در "هاسقوط بحران

های نمی و نیفای و مطالعاه ماوردی    استفاده از یک شیوه مطالعاتی پلورالیستی از تحلیل

ها سود جسته است و در نهایت برای هر بحران سه مرحلاه  ها برای شواخت بحرانبحران

هاا باه   راشواسایی نرده مرحله پیدایش، گسترش و ناهش بحران و به تحلیل رفتار دولت

نتاا  دیگاری از مایکال برچار باا       های بزر  در هر مرحله پرداخته است.ویژه قدرت

. باا  1833 آ. بویر، استیوهمکاری جاناتان ویلکوفلد، پاتریک جیمز، حمد بن یهودا، مارک 

ترجمه علی صابحد  اسات. در ایان نتاا ، برچار و       عووان بحران تعارض و بی ثباتی،

اند ناه متوای   های سیاست خارجی و بین المللی در جهان پرداختههمکاران وی به بحران

باشاد در ایان نتاا  نیاز     هاای ریاضای و آمااری مای    بسیار فوی، پیچیده و حاوی یافتاه 

اناد اماا در نهایات یاک ناریاه      ها با یکدیگر پرداختهه تحلیل تفاوت بحراننویسودگان ب

 مقا تی نه به انگلیسای باه   از جمله .موسجم را در مورد مدیریت بحران ارائه نشده است



161 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   اول 

 ب ست و هفتم 

 7931 بهار

 

اند از مقاله جان دالتون واستیو دان با اند، عبارتها پرداختهبحث در مورد مدیریت بحران

اساات، در ایاان مقالااه  2212در سااا   "قعیاات جدیاادماادیریت بحااران یااک وا "عوااوان

نویسودگان ابتدا به ارائه تعاریفی از مادیریت بحاران پرداختاه و آن را تالشای از ساوی      

شاان از تهدیادات آشاکار و    تمامیت ارضی ها در جهت حفظ نهادها و حانمیت ودولت

از وقوع تهدیدات دانود. و در پایان مدیریت بحران را مساوی با پیشگیری نردن پوهان می

اند. از نقاط ضعف ایان مقالاه   در صورت وقوع آن ذنر نرده هاتالش برای ناهش هزیوه

ها را یکسان دانسته و به ذنر تفاوت هار  بحران هایاین است نه نویسودگان تمام ویژگی

هاای هار بحاران    هزیواه  بحران با بحران دیگار و شایوه مادیریت خاا  هار بحاران و      

هاا  تئاوری  مدیریت بحران، "با عووان وین مقاله اف.انسیوک وجی مور اند. همچنپرداخته

 و هاا، هاای بحاران  ماد   ها،شامل تعاریف متعدد از بحران . نه2212در سا   "و متدها 

ای های غیار موتااره  پدیده را هابحران ها است. نویسودگان نهایتا متدهای حل و فصل آن

توان به ارائه یک نود ولیکن نمیبه پاسخ گویی میرا وادار  دانود نه تصمیم گیرندگانمی

هاای هار   چارا ناه شارای  و ویژگای     ها پرداخت،ناریه خا  در مورد مدیریت بحران

نیز در هار شارایطی متفااوت     بحران متفاوت از بحران دیگری است و تصمیم گیرندگان

د. همچواین  خواهد باو  متفاوت با بقیه های حل و فصل در هر بحرانشیوه خواهود بود و

فارسی مهادی هادایتی شاهیدانی و روماان و دیمیاروویچ پیوکفتساف باا عواوان          مقاله

ای، مطالعاه ماوردی   هاای موطقاه  الگوهای رفتاری روسیه و امریکا در مادیریت بحاران  "

. در این مقاله نویسودگان با ناربست الگوی نوتر  بحران 1881، در سا  "بحران سوریه 

تارین  ری رقابت به جا مانده از دوران جوا  سارد را مهام   الگوی همکا جرج مدلسکی،

 نوود. مقالهمعرفی می المللی از سوی این دو قدرت بزر شیوه حل و فصل موازعات بین

هاای بازر  در   الگوی رفتاری قدرت "محمدرضا دهشیری و مسلم گلستان نیز با عووان 

. باه بحاث در   1881  در ساا "های بین المللی در ناام تک چواد قطبای   مدیریت بحران

پردازند. این نویساودگان باا   مورد الگوهای مدیریت بحران از موار ناریه واقع گرایی می

چواد قطبای،    های آن در شارای  تاک  تأثیر ساختار ناام بین المللی و محدودیت بررسی

اسات.   های بزر  را موازناه قاوای ناا متقاارن    گیرند نه الگو ی رفتاری قدرتنتیجه می

های به عمل آمده حانی از عادم وجاود مواابع مساتقل و مکفای در      بررسی یببدین ترت
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خصو  الگوی مدیریت بحران به طور خا  است. ازایان رو در ایان پاژوهش ساعی     

شده است به این موضوع پرداختاه شاود و باا تحلیال الگاوی مادیریت بحاران مکتاب         

و یک الگوی رفتااری   ناری موجود در موابع فارسی ناسته شود استوفورد اندنی از خالء

متاداو  دیسایپلین    هاای تئاوریکی  ها، فراتر از چهاار چاو   خا  برای مدیریت بحران

 رواب  بین الملل ارائه گردد.

 

 الملل. بحران در سیاست بین2

شاود و ساپ    در این بخش به ارائه تعریف نوتاهی از بحران در سیاست بین الملل مای 

 آن در نه است حالتی الملل بین سیاست در بحرانگردد. های مختلف آن را ذنر میگونه

 ماورد  در نلای  دیادگاه  دو الملال  باین  روابا   ادبیاات . صالح  نه و دارد وجود جو  نه

. وابسته یا ای رویه هایدیدگاه و مستقل هایدیدگاه دارد؛ الملل بین سیاست در هابحران

هاای  موقعیات  و یاا  مساائل  بحاران،  هار  محتاوای  به مستقل یا ذات به قائم رویکردهای

 بررسای  را بحاران  هار  خاا   اثارات  رویکارد  ایان  طرفداران. شوندمی مرتب  هابحران

 موضاوعات  و اثارات  و محتاوا  مالحااه  بادون  وابساته  یا ای رویه رویکردهای. نوودمی

 هابحران انواع مشترک هایویژگی بحران، از نلی تعریف یک دنبا  به بحران، هر خا 

 ,Phillips, Rimkunas. )هاسات بحاران  ماورد  در را اصالی  ایهتئوری گیری شکل و

 مشاترک  عوصر پوج توانیممی بگیریم نار در را هابحران نلی تعاریف . اگر(259 :1998

هاای  افزایش معواادار فعالیات   -1 نویم شواسایی الملل بین سیاست هایبحران در اساسی

ره در سطح ملی یا بین المللای  رخ دادن اتفاقات غیر موتا-2 های حساسناامی در دوره

 -1 سرعت عمل تصمیم گیرندگان در تصامیم گیاری   -8 ها هستودنه دلیل بیشتر بحران

مشاکل پایش بیوای     -1 هاآن 2ها یا موافع ادرانیدولت 1آسیب وارد شدن به موافع واقعی

هاای  نوود به ویژه بحاران ها وارد میعمده ای را به موافع دولت 8های نه تهدیداتبحران

ها درسیاست باین  (. در انثر مطالعات مربوط به بحرانStern, 2003: 185) 1غیر موتاره

                                                           
1. Real 

2. perceptive 

3. Threat 

4. Unexpected 
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و رویه ای استفاده شده است نه توضیح آن باه صاوررت    های های نلیالملل از دیدگاه

 مختصردر جدو  ذیل آمده است.

 در هابحراندر مورد شکل گیری  1های اصلییتئور

 رواب  بین الملل
 2اهداف اساسی

های بین الملل یستمسرویکرد 

 (8)رویکرد عیوی

رویکردهای تصمیم گیری 

 (1یکردهای ذهویرو)
 1های فرعییدگاهد

سطح  6پایین -تحلیل با 

 -سیستمیک )جهانی

 های موطقه ای و غیره(یستمس

 7زِبَر -تحلیل زیر

 حکومت، رهبری و غیره
 سطح تحلیل

 ت بحراننیفی بحران سیاست خارجی بحران بین المللی

 ی جهانی، موطقه ایهابحران

سیستم مسل  و  -زیرسیستمی

 غیره

دو  -ی یک طرفههابحران

 ی نامتقارنهابحران -طرفه
 انواع بحران

 3تغییر موقعیت متقابل

 (؛8)مک نله لود

طیفی از رویدادهای ناهوجار 

 12)یون (

 11ادراک بحران

 (12)هرمان
 تعریف بحران

 Gokselisyar, 2008:15)موبع: )

 

 

                                                           
1. General theory 

2. Mainpurpose 

3. Objective approach 

4. Subjective approach 

5. Sub-approaches 

6. Top - down 

7. Botton - up 

8. Reciprocal 

9. Mc Clelland 

10. Young 

11. Perceived crisis 

12. Hermann 
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 المللیهای بینشناسی بحران. گونه3

های گوناگونی ها در دستهنوع نگرش و روش تحقیق آن المللی با توجه بههای بینبحران

هاای بحرانای باه    اند. برای مثا  در مد  تصمیم گیاری، چاون موقعیات   طبقه بودی شده

ذا باه تواساب   تواسب شدت تهدید، تداوم زمانی، درجه آگاهی با هم متفاوت هساتود، لا  

شاکل متفااوت از هام     8ها در این ماد  باه   شدت و ضعف این سه عامل اصلی، بحران

 اند:تفکیک شده

 های بین المللیهای مختلف بحرانگونه .1جدو  

 وضعیت تصمیم گیری وضعیت بحران

 نامال  بحرانی
تهدیااد اهااداف عمااده ملاای و در خطاار    

 هاآنقرارگرفتن 

 بحران نورهور
ولی زمان اتخاذ تصمیم طو نی بحران نامل 

 است

 بحران نود
تهدید خفیف، زماان اتخااذ تصامیم تقریباا      

 طو نی

 بحران ویژه یا موردی
تهدید خفیاف، هماراه باا زماان نام بارای       

 تصمیم گیری

 بحران انعکاسی
تهدید شدید و قابل پیش بیوای ولای زماان    

 تصمیم گیری اندک است

 بحران برنامه ای
زماان تصامیم گیاری و    تهدید شدید ولای  

 اقدام تقریبا  زیاد است

 بحران اداری
تهدید خفیف و قابل پیش بیوی ولای زماان   

 نوتاه برای تصمیم گیری

 .(881: 1873موبع )نارمی، 

 

شود باه  یمی بین المللی با توجه به تقسیم بودی نه از دولت و قدرت هابحرانهمچوین 

 در جدو  ذیل آمده است:شوند. نه یمچهار دسته گوناگون طبقه بودی 
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 مثا  بحران

ی هاا قدرتی تخاصمی میان هابحران -1

 1823بزر  در سا  

بحااران میااان آلمااان بااا انگلاای  و 

 فرانسه

ی هاا قادرت ی درون پیماان  هابحران -2

 بزر 

بحااران قباارس در درون ناااتو یااا  

بحران چک اسالوانی و اشاغا  آن   

 1863توس  شوروی در سا  

ی هاا درتقا ی تخاصی میان هابحران -8

 ی نوچکهادولتموطقه ای و 

 بحران نشمیر میان هود و پانستان

ی هاا قادرت ی درون پیمانی هابحران -1

 ی نوچکهادولتموطقه ای و 

اختالفات باین مصار و ساودان در    

 اتحادیه عر 

 .(881: 1873موبع )نارمی، 

 

 المللیی بینهابحرانی مدیریت الگوها. 4

ی بزر  تجربه شد؛ هاقدرتسرد، مدیریت بحران، توس   اولین بار با پایان یافتن جو  

و دگرگونی معواهاا و چشام انادازهای هماراه      هاچالشهر چود نه با تغییرات اساسی و 

برای نخستین بار در طو  دوران بحران موشکی نوباا   "ایده"بود. این واژه به عووان یک 

رد ادبیات رواب  بین الملل ، به صورت یک مفهوم نلیدی امویت بین الملل، وام 1862در 

شاود. هوار   یما بسیاری از موارد، مدیریت یک هوار تلقای    در (.Kops, 2009: 81شد )

تجزیه و تحلیل دقیق و درست موقعیت، در شرایطی نه جریان اطالعات محادود اسات:   

ی شخصی و دانش و موابع قابل دسترسی و ابزراهای برای یافتن هامهارتهور استفاده از 

  یک راه حل بهیوه. این نوع نگاه به مدیریت بحران وابسته به شخص رهبران یا و انتخا

های زیر نیز درک نرد: مدیریت بحاران  یوهشتوان به یممدیران است. مدیریت بحران را 

نااامی و سیاسای یاا مادیریت بحاران باه        1هاییشآرابه صورت یک سیستم و پروسه 

 ,Mika, Andrusekتوانمواد ) ر و مقتاد  هاا دولات صورت یک سیساتمی از مادیریت   

(. مدیریت بحران در ادبیات سیاسی جهان دارای دو معوای جداگانه است، بدین 2010:4

صورت نه یکی بر رفتار بازیگران و شرنت نوودگان در بحران و شواسایی مکانیزم هاای  

                                                           
1. Arrangement 
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رفتاار   نود و معوای دیگاری، باه  یمگیرند؛ اشاره یمرا نه برای رویارویی با فشار به نار 

ی بین المللی بارای جلاوگیری از باا     هاسازمانی بزر  و هاقدرتمیانجیگران؛ به ویژه 

 ,Jamesی درگیر مربوط است )هادولتگرفتن بحران و یا ناهش شتا  بحران در میان 

Brecher, 1998:9 تواناد در موضاوع محادود و    یما (. بوابراین بررسی مدیریت بحران

و تصمیم گیرندگان بحران در نوار آمدن با فشارهای وارده یاا   اهدولتدقیقی مانود رفتار 

یا نمک در ناهش آن صورت گیرد  مداخله طرف ثالث برای جلوگیری از افزایش بحران

توان در یک بستر پهن و دراز آغاز بحاران تاا باه پایاان     یمو یا ایوکه مدیریت بحران را 

ی هاا روشبحاران یعوای مجموعاه    ی مادیریت  الگوها رسیدن آن مورد بررسی قرار داد.

ی مورد تهدید در زمان بحاران  هاارزشجهت پشتیبانی از  هادولتنخستیوی نه از سوی 

هاای ناه شاامل گفتگاو از راه میاانجیگری و      یوهششود. یمو اوضاع بغرنج به نار گرفته 

ی خشن ناامی یک جانبه و چود جانبه با مجوز یا هااقدامفشارهای عاری از خشونت تا 

بدون مجوز سازمان ملل متحد به عووان نهاد اولیه حفظ و پاسداری از صلح باین المللای   

ی جهاانی بارای مقابلاه باا عاواملی ناه       هاقدرتفراگیر است. در روند مدیریت بحران، 

یی هاا روشنواد از  یما را در فضاای سااختاری تهدیاد     هاا آنهای اساتراتژیکی  یاستس

ی مهار باه ناارگیری خشاونت بارای محادود      همچون استفاده از خشونت نم شدت برا

نردن نیروهای چالشگر، انتقا  بازی به بازیگران درجه دوم جهت تداوم و استدام مهار و 

(. البتاه فرآیواد   13: 1838برناد )نصاراللهی،   یما استفاده از خشونت برای براندازی بهره 

رک و یا همکااری  ایفای نقش در یک بحران برای این بازیگران صرفا  دارای نارنرد مشت

ی بازر  طبیعات   هاا قادرت جویانه نیست. به عقیده والتز هوگامی نه یک بحران بارای  

ی معطوف به همکاری خواهواد شاد؛   هانوشرقابتی داشته باشد، رواب  رقابتی جایگزین 

در طو  یک موازعه در یک سوی آن قرار داشته باشد و با ایفای  هاآنچوانچه هر یک از 

 ,Waltzداشات ) عی در جهت دهی به رفتار طارفین موازعاه خواهواد    نقش از بیرون، س

هاای  ییتواناا (. بازیگران معمو   بر حسب نوع بحاران و باا احتساا  میازان     25 :2000

بالقوه و بالفعل خاود، اهمیات بحاران و گساتره جغرافیاایی ناه بحاران در آن رخ داده،        

شاود.  یما آن مدیریت بحران گفته  نوود نه بهیمراهکارهایی به مواور مهار بحران اتخاذ 

های مدیریت بحران، مجموعه ای از اقدامات خا  یا پاساخ عماده یاک    یوهشمواور از 
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هاایی هساتود ناه    یوهشا باشد. به عبارتی دیگر فوون مدیریت بحاران  یمبازیگر به بحران 

 (.88: 1838واعاای،  برناد ) یمبازیگران جهت مهار و نوتر  تحو ت ناخوشایود به نار 

برناد. در ایوجاا   یما های مختلفی برای غلبه بار آن بهاره   یوهشبوابراین بازیگران بحران از 

ی بین المللی نه توس  هر یاک از باازیگران باه ناار     هابحرانبرترین شیوهای مدیریت 

رود، بر حسب درجه خشونت آمیز بودن آن، از عدم خشونت تاا خشاونت نامال باه     یم

 ترتیب عبارتوداز:

هاای  مذانره باه عواوان مثاا  اعازام هیئات      صلح آمیز شامل: هایویکالگوها و تک (1

هاای جهاانی و موطقاه ای و    بارای مثاا  توسا  ساازمان     رسمی دو جانبه، میاانجیگری، 

هاای  های چودگانه بدون خشونت و فشاارهای غیار نااامی، همچاون لغاو نماک      شیوه

 اقتصادی مورد تعهد.

انواد مانورهاای نااامی و اقادامات     های غیر خشن شامل: اقدامات فیزیکی، مشیوه (2

 شفاهی، مانود تهدید به استفاده از خشونت و در نهایت؛

هاای مادیریت بحاران، مادیریت     نوعی دیگر از تکویک( 1های خشونت آمیز شیوه (3

هوشمودانه است، بدین صورت نه استفاده همزماان از ابزارهاای ساخت افازاری و نارم      

های دیپلماتیاک چواد جانباه و دو    ستفاده از شیوهافزاری مانود مداخالت ناامی در نوار ا

 (.12: 1838شود )واعای، جانبه مسالمت آمیز به نار گرفته می

 

 الگوی خشونت آمیز مدیریت بحران مکتب استنفورد .5

شروع شد. از آنجایی  1871در پاییز  پروژه مطالعه موازعه و بحران در دانشگاه استوفورد،

ستوفورد توسا  محققاانی مانواد دیواا زیاو ، هواردناو ،       نه این پژوهش در دانشگاه ا

رابرت بارادی و جای.آر و دیگاران صاورت گرفات، باه        جاناتان ویلکوفلدو سی نورث،

هاای موازعاه و   ها در موقعیتمکتب استوفورد شهرت یافت. تحلیل و مطالعه رفتار دولت

 بحااران و همسااازی بااین محاارک خشااونت بااار و پاسااخ خشااونت آمیااز مااورد توجااه

پاساخ، باه هماراه    -الگوی طرح ریزی شده محارک   قرار گرفت. پژوهشگران این مکتب

هاا در  متغیر ادراک تهدید باه عواوان متغیرهاای نلیادی در تبیاین چرایای رفتاار دولات        

ادراک  (.North, 1975:15) های بین المللای، نتیجاه مطالعاات ایان مکتاب باود      بحران
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است نه دولت درگیر در بحران بارای خاود   تهدید در این مکتب، ناشی از ادراک نقشی 

گیارد. الگاوی ناوش    نوود. این ادراک نقش از موابع قدرت دولت نشاأت مای  تعریف می

الاف باه   "متقابل خصومت آمیز این مکتب تأنید دارد نه ابراز خصومت توسا  دولات   

در یک سطح با تری از خصومت، باه، ماارپیچ    " "و مقابله به مثل دولت  " "دولت 

گردد. تعبیر دیگار ایان الگاو    ت فزایوده شدید و تصاعد به سوی جو  موتهی میخصوم

آورد است. نه مطابق این الگو رفتار دولت همانود رفتاار انساان،   ، می"موازعه  -موازعه "

های محیطی است، به عبارت دقیق تر موازعه تمام عیار انجام یک پاسخ مواسب به محرک

دریافات شاده باشاد     ٔ  زعه بایستی نامال  برابر با موازعاه های مواشده بر علیه تمام طرف

(Wilkenfeld,1984:37). نوواده  تعیاین  متغیار  یک نه بحران، یک در خشونت گستره 

 برخوردهاای  خشاونت،  عدم از طیفی در بحران، با شدت مرتب  توگاتوگی طور به است،

 جو  از غیر جدی برخوردهای است، تا تلفات عدم یا محدود تلفات آن نتیجه نه ناچیز

 بحاران  یاک  در خصامانه  فیزیکای  اقادامات  آشاکارا . گیردمی قرار عیار تمام جوگیدن و

 از شاکوودتر  خشاونت  رو ایان  از. باشاود می آمیز خصومت لفای اقدامات از تر شکووده

 باه  یاا  شاوند مای  آغاز خشونت با نه هاییبحران .است بحران متقابل وانوش انواع سایر

 خشاونت  غیار  هایبحران با مقایسه در نه دارد زیادی احتما  وند،شمی نشیده خشونت

 پتانسیل یک بار خشونت هایبحران نه چرا نوود، جلب را بزر  هایقدرت توجه آمیز،

 در نووادگان  مشارنت برای هم مدت دراز و بویادین هایدگرگونی ایجاد برای تری قوی

 در بحاران  مادیریت  این با نه شاخصی دارد. المللی بین ناام چود یا یک برای هم و آن

 ناار  باه  بحاران  مادیریت  جهت هادولت سوی از نه است خشونتی شدت است، ارتباط

 شادت  .دارد بحاران  مادیریت  در برتاری  یاا  مهمای  نقش خشونت شدت این و رودمی

عیاار   تماام  جو -1:باشدمی صورت سه به بحران مدیریت شیوه یک عووان به خشونت

خشاونت یاا خشاونت نام      خشونت. عدم عدم یا نم خشونت-8جدی  هایدرگیری-2

 تلفاات، درگیاری و   عادم  یاا  محادود  تلفاات  آن نتیجاه  ناه  نااچیز  شامل برخوردهاای 

 و مداخلاه نااامی   جو  یا تهدید واقعی به استفاده از خشونت از غیر جدی برخوردهای

یتی اسات ناه   این شدت خشونت به نار گرفته شده به دلیل اهم. گیردمی قرار عیار تمام

به آن  تصمیم گیرندگان برای اهداف خاصی نه در یک بحران دارند و تهدیدی را نسبت
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هاا، تهدیادی ناه از ساوی تصامیم      شاود. تهدیاد ارزش  نوود به نار گرفته مای درک می

شوند: تهدید شوند به صورت زیر رده بودی میگیرندگان یا بازیگران بحران، احساس می

تهدیاد نفاوذ    تهدید آسایب جادی باه زیربواهاا،     ودیت نشور،)قوی(: شامل تهدید موج

تهدید تمامیت ارضی و تهدید ناام سیاسی تهدید به آسیب رسانی فاراوان   ها(،)ابرقدرت

تهدید )نام( یاا ضاعیف، شاامل: تهدیاد نفاوذ )بارای غیار          )بمباران سراسری، اشغا (،

پلماتیاک، قطاع پشاتیبانی از    ها( یا اعما  نفوذ در سیستم بین المللی )انزوای دیابرقدرت

گردد. در حقیقت مدیریت دوستان(( تهدید موافع اقتصادی و تهدید جمعیت و دارایی می

ادراک تهدیدات "از یک سو و نیز  "رقابت متقابل"بحران خشونت بار ترنیبی عجیبی از 

 (.Shechelling, 1966: 116از سوی دیگر است ) "متقابل

 ونت آمیز مکتب استنفورددو مدل عمده مدیریت بحران خش

هاای باین المللای قابال     در این مکتب دو مد  یا دو الگوی نلی برای مادیریت بحاران   

ماد  رفتاار هماهوا  یاا      -2مد  نوش وانوش یا مد  محرک پاسخ -1شواسایی است: 

 رفتار در مقابل رفتار.

 (s-R r→ S:ها )ها در بحراندولت مدل محرک پاسخ

تحلیل این مد  به نار رفته است، شاامل دو مفهاوم اساسای    چارچو  مفهومی نه برای 

هاای ورودی  پاسخ. بر طبق این مد ، اقدامات یک دولت به صورت داده -است: محرک

واحدهای ناه هام   -ها شود. به این صورت نه دولتهای دیگر محسو  میبرای دولت

رشااان ، باارون داد رفتا-پردازشااگر اطالعااات هسااتود و هاام تصاامیم گیرنااده نهااایی   

 ,Holsti) شاود های دیگار در ناار گرفتاه مای    هایشان(؛ دروندادهای برای دولت)پاسخ

Brody, North 1962: 171).. 
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  یک رویداد در یک محی  است نه ممکن است توس (،Sدر این مد ، یک محرک )

های گوناگون یک بازیگر یا بازیگران بیشتری به عووان یک آغاز گر درک شود و به شیوه
به آن پاسخ داده شود. این محرک ممکن است یک رویداد فیزیکی یا یک اقادام شافاهی   

( نیز اقدام بازیگر مقابل است؛ بدون توجه یا در نار گرفتن قصد و نیات  Rباشد. پاسخ )
که بازیگران دیگر چگونه آن را برداشت خواهود نرد. بارای مثاا    او یا در نار گرفتن ایو

هاای  های برای موشکاتحاد جماهیر شوروی شروع به نصب سایت 1862در اوایل پاییز 
شوروی، این اقدام باه   هایها یا نیت(، صرف نار از انگیزهRبا برد متوس  در نوبا نرد )

متحده آمریکاا ناه بایاد پاساخ آن را باا      ( برای ایا ت sعووان یک درون داد یا محرک )
داد؛ درنار گرفته شد. ادراک محارک و پاساخ،   ( میRانجام اقداماتی مثل محاصره نوبا )

شود. هماان  تعریف می« تعریف موقعیت»در درون سیستم تصمیم گیری ملی به صورت 

( توسا  رئای  جمهاور    sهای موشکی اتحاد جماهیر شوروی در نوباا ) گونه نه سایت

( حتی s( تلقی شد. محرک )rها )دی به صورت یک تهدید برای امویت ملی آمریکایینو
های بازیگر نسابت باه دیگار باازیگران     ها، اقدامات و نگرشتواند بیانگر نیات، طرحمی

دارای تأثیرگاذاری متقابال   « S»و « r» شاود. ( در برابر آن ایجاد مای rباشد نه یک پاسخ )

های موشکی نوباا باه صاورت یاک     به نیت شوروی، سایت هستود. بوابراین بدون توجه

ادهای رفتاربرون د  

S 
 و تلقی

 ادراک

 B دولت

 در و رفتار

دولت قبا   

A 

 R 
ادراک و 

 تلقی

 A دولت

و رفتار 

 در مقابل

 دولت

 B 

S 

ادراک و 

 تلقی

 A دولت

و رفتار 

نسبت به 

 دولت

B 

R 
ادراک و 

 نگرش

 B دولت

و رفتار در 

 مقابل دولت

A 

R S S R 

 پاسخ:-مد  محرک .1شکل 

(Holsti, Brody, North 1962: 171) 
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( S( توس  ریی  جمهور نودی ادراک شد؛ نسی نه برداشات ذهوای آمریکاا )   rتهدید )

ها از نوبا را بیان و اعالم نرد؛ و این اعاالم همزماان باا محاصاره     یعوی برچیده شدن آن

کا، باه صاورت یاک درون    (. این گام آمریr) نردن نوبا، تأثیرگذاری متقابل را ایجاد نرد

( برای تصمیم گیرندگان اتحاد جماهیر شوروی تلقی شد و رهبران آن شاروع باه   Sداد )

بعضای از مواقاع    (.Brody, North, 1964: 125)(R) هاای خاود نردناد   تغییر سیاست

یک دولت، ممکن است آنقدر واضح باشد نه نیاز نمی به  دادهای های اقدامات یا برون

ها، داشته باشد. برای مثا  در حملاه ژاپان باه    به مواور پیش بیوی پاسختحلیل ادرانات، 

پر  هاربور، نوت بولدیو  ارهار نرد نه گاهی نیازی به اقادامات تالفای نوواده وجاود     
هست، آن چیزی است ناه انساان درک   « واقعی»ندارد؛ چرا نه در رفتار سیاسی آنچه نه 

ماا بایاد بفهمایم و     "جز بیان نارده اسات:   نود. این دیدگاه را بولدیو  به صورت مومی

ها پاسخی به عوامال و عواصار عیوای موقعیات     ها و اقدامات ملتدرک نویم نه سیاست
هاست؛ این آن چیزی است نه ما ها از موقعیتنیست، بلکه آنچه نه مهم است، تصور آن

ر ما را تعیاین  نویم نه جهان مانود آن است نه آن چیزی نه واقعا  شبیه آن نه رفتافکر می

ها و تفاسیر مختلف در هر نقطه از (. مشکالت برداشتBoulding,1959: 118) نودمی
ممکن اسات   1جریان تصمیم گیری در این مد  ممکن است رخ دهد. یک سوء برداشت

هاای  پیامدهای خطرنانی را به همراه داشته باشد. بوابراین متغیرهای ادرانی، در موقعیات 

بسایار   های خشاونت باار هساتود   های خشونت بار و پاسخرای محرکموازعه آمیز نه دا

 (.Holsti, Brody, North,1962: 178) باشودتعیین نووده می

 

 هاها در بحراندولت متقابل رفتار مدل
 باه . شودمی تأنید المللی بین هایبحران در متقابل رفتار یا هماهو  رفتار بر الگو این در
 باین  متقابال  روابا   یاک  عبارتی، به. شودمی رفتار ← ازگرآغ ← رفتار نه صورت این

ماد  رفتاار    دارد. وجاود ( بحاران  پاسخ) خروجی رفتار و( بحران محرک) ورودی رفتار

 شارای  ( 2 اساسای  و اصالی  هاای ارزش تهدید( 1:است عمده شاخصه سه متقابل شامل
 شااخص  ساه  یان ا .بحاران  در درگیر بازیگران میان قدرت رواب ( 8 اجتماعی و سیاسی

 در مثاا   برای. دارند هم با را نووده تعیین و قوی رابطه یک الملل بین بحران هر در مهم

                                                           
1. Misperceptions 
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 باه  نه پاسخی احتما   بازیگر، یک اساسی هایارزش به خفیف تهدید یک بروز صورت

 و شادید  یاک تهدیاد   اگار  نحو همین به بود؛ خواهد آمیز خشونت غیر شود،می داده آن

 در خشاونت  نابرد میزان نه رودمی انتاار شود، بازیگران اساسی هایارزش متوجه قوی

شاود  تحلیال مای   صورت این ها نیز بهدولت قدرت شود. برابری تربازیگران افزون رفتار

 آن مرنزیت و خشونت شدت پ  است، برابرنم هایقدرت بین جو  وقوع احتما  نه

شارای    .اهوا  بیشاتر خواهاد شاد    هم رفتاار  و احتما  رهور شودمی ها نمتردر بحران

هاا و  ها در این مد  نیز اشاره دارد به وضاعیت داخلای دولات   سیاسی و اجتماعی دولت

هاا در شارای  بحرانای. باه ایان صاورت ناه هرچاه ایان          های افکار عمومی آنخواسته
هاا رفتاار   های شدیدتر گرایش پیدا نوود، احتماا  ایوکاه دولات   ها به سوی توشخواسته

افزایش خواهد یافت، و بلعک  هرچه این گرایشات و  یز تری را بروز دهود،خشونت آم

ها مالیم تر و با خشونت نمتاری هماراه   ها در هوگام بحراناوضاع سیاسی داخلی دولت
ها از خشونت نمتار ی برخاوردار   ها یا رفتار متقابل آنداشته باشود، احتما   پاسخ دولت

 اتفاا   زماانی  هماهوگی عمده رفتاری، متغیرهای این از ندام هر خواهد بود. بوابراین در

 رفتاار  مساتقیما   ،(خشاونت باار   غیار  یاا  خشونت باار  محرک) و یا رفتار نوع نه افتدمی
 نواد  تولیاد و ایجاا   ( خشاونت باار   غیار  یاا  پاساخ خشاونت آمیاز   ) را دیگری بازیگر

(wilkenfeld,1991: 148). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفتار هماهو . الگوی 2شکل 

 

 اساسی هایارزش تهدید
گیرندگان تصمیم  

اجتماعی –شرایط سیاسی 
 دولت هدف

 
 روابط قدرت بین رقبا

 

 های مدیریتتکنیک
 بحران

 مرکزیت خشونت 

 
 شدت خشونت

 

 محرک بحران

 

 ) wilkenfeld,1991: 148 (منبع

درون داد 
 اطالعات

 

درون داد 
 اطالعات
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 ساطح  باا ترین  در ناه  گیرنادگانی  تصامیم  توسا   دو الگو این ادراک در و هابرداشت

 یاک ) بحران نه محرک صورت بدین است. اهمیت حائز بسیار قراردارند، گیری تصمیم

 را اساسای  هاای ارزش به تهدید از را درنی و تصور یک( تغییر یک یا اقدام یک رویداد،

شادت ادراک   باه  بساته  آن باه  پاساخ  ناه  نودمی ایجاد اصلی گیرندگان تصمیم میان در

 درک اگار  دارد. بواابراین ( خشاونت آمیاز   غیار  یاا  آمیاز  خشاونت ) بازیگران از محارک 

 اساسای  هاای ارزش و باشد بار خشونت هایمحرک بر مبتوی گیرندگان تصمیم ودریافت

 :zinnes: 1966) بود خواهد بار خشونت نیز آن به پاسخ دهد، قرار تهدید مورد را هاآن

150). 

 های بین المللیو رفتار خشونت آمیز در بحران تهدید ادراک

 نتیجاه  خاود  هساتود؛ ناه   مواافع  آوردن بدسات  پروساه  از بخش آخرین اغلب هاجو 

هاای تاوش زا   ها در موقعیات های دولتها نیز نتیجه برداشتو بحران باشود،می هابحران

 تااریخ  یاک  ایوکاه  مگر افتودنمی اتفا  هاجو ": گویدمیدر این زمیوه  هستود. واسکوئز

 شاک  ایان  فرضیه، این پشت در ." باشد داشته وجود رقبا بین دشموی و تعارض طو نی

بواابراین در  . نوواد پیادا مای   تصااعد  هابحران توس  نه است تهدید ادراک و بدگمانی و

 هاا دارناد  در رفتاار دولات  تهدید یا سوءادراک، نقاش تعیاین نوواده ای     ادراک هابحران

(Holsti,2006:34.) چارا : پرسودمی خود از را ساا  این رهبران ها،بحران وقوع هوگام 

 آغااز  جوا   یک تا گیرندمی سرعت واقعا  حوادث این آیا است؟ افتاده اتفا  بحران این

ساازند  می ممکن از پیش را ناخواسته هایدشموی بحران، یک طو  در ها،برداشت شود؟

 هاا ادراک نووده اغلب تولید هابحران افزایود.ها میو بر رفتارهای خشونت آمیز در بحران

مورد در دیسیپلین  این در نمی ادبیات هرچود نه ها هستود،و سوء برداشت هابرداشت و

 فی دهد. جیمز توضیح سیستماتیک طور به را ارتباط این نه دارد وجود رواب  بین الملل

 هار  یاا  یاک  ها،بحران در گوید،ها میها در بحرانو برداشت با فهم نیاتدر ارتباط  رون

 دیگری نسبی قدرت با مرتب  نه باشود داشته را محرمانه اطالعات است ممکن طرف دو

 و هاا اغلاب خواساته   باازیگران  حالات  ایان  خا  باشد، در موضوع یک ویژه ارزش یا

جو  پرهزیواه و اطمیواان از    یک قوعو از خود و نیات خود را به دلیل جلوگیری اهداف

سااازند خواهوااد رسااید؛ آشااکار نماای نتیجااه دلخااواه بااه زناای چانااه ایوکااه در فرایوااد
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(fearon1995:378البته پوهان .)  غاافلگیری  ناه موجار باه    ممکان اسات   نیاات  ناردن 

 شود و دولت مقابل احتما  دارد نه بدون درک نیات واقعی طرف مقابل، باه  استراتژیکی

 عالمتی هیچ بدون نیروهایش، اعزام و بسیج برای را ای پیشرفته هاینی، تانتیکپوها طور

 درک بواابراین  .های بشدت زیادی را بر طرف مقابال تحمیال نمایاد   به نارگیرد و هزیوه

 و شافاهی، سیاسای   هاای  لفااری  از طیفای  تواناد مای  ناه  بحران، یک آغازگر یا محرتک

 غیار  رژیم باشد؛ تصمیماتی مبوی بر اقادامات  یک داخلی هایچالش اقتصادی و اقدامات

مستقیم دولات مقابال را ایجااد نواد.      غیر و مستقیم ناامی اقدامات حتی و خشن ناامی

 تاا  وادار خواهاد نارد   را گیرنادگان  تصامیم  بحاران،  نوواده  آغاز یا بحران بوابراین موبع

 پاساخ  بارای  نه یزمان فشار با را همراه است هاآن اساسی هایارزش متوجّه نه تهدیدی

باشاد،   باار  خشونت بحران یک آغازگر ارزیابی نوود: اگر این گونه دارد، را وجود گویی

 نااامی  درگیاری  و بارد  خواهواد  ناار  به آن را برای بحران مدیریت بار خشونت تکویک

بود و در صاورت آنکاه محارک بحاران خشاونت آمیاز نباشاد، تکویاک          خواهد حتمی

آورد، مای  موازعاه  -موازعاه  پروساه  بواابراین . ر خواهود بردخشونت غیر مستقیم را به نا

 دساترس  در هایانتخا  اغلب طیف بار ت خشوو گرهای آغاز. نرد خواهد رهور ایوجا

 محادود  شوند؛می مدریتی هایمکانیسم گیر در هاآن نه زمانی گیرندگان تصمیم برای را

 بسایار  زمانی نیاز  طو  نار از دارند خشن هایمحرک نه هایبحران از نوع این. نوودمی

 بحاران،  مادیریت  خشان  هاای تکویاک  .(wilkenfeld,1984:37) خواهود باود  طو نی

 جوا   ،1813 اسارائیل  اساتقال  : مثاا   دهواد. بارای  افزایش می را رقبا بین توش احتما  

 ،1861 تاونکین  خایلج  ،1861 یمان  ،1862 نوگاو  ،1812 نره جو  ،1813 چین داخلی

 حائز بسیار بحران مدیریت نوع و خشونت ناربرد در تهدید ادرک بوابراین .1871آنگو  

 مبوای بر ادرانات گیری اندازه برای استوفورد مکتب محققین مبوا، همین بر. است اهمیت

 – مثباات تأثیرگااذاری و موفعالناه  -فعا نااه ضاعیف؛  -قااوی: اناد ناارده عمال  بعااد ساه 

 نقش اساسای  یکدیگر از بازیگران ادراک در گانه سه بودی تقسیم این موفی. تأثیرگذاری

 پای  خشاونت  پتانسیل یا خشونت میزان و درجه به توانمی بحران هر در نه نوودمی ایفا

جهاان خاود،    را از ادرانای  هادولت اغلب .(Holsti, Brody, North 1962: 178) برد

ر هوگاام  ساایر باازیگران د   باا  تعاامالت  و خاود  موقعیت از ویژه به و آن در خود نقش
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اغلاب   هاا اسات.  ها با دیگر دولتها دارند؛ نه این برداشت، تعیین نووده رفتار آنبحران

 آنچاه  و هسات  نه آنچه از را تجربیات ها،نگرش و هاتلقی ها عادات، ترجیحات،دولت

 دهودباشد؛ در ذهن خود بس  و توسعه می تواندنمی یا تواندمی نه آنچه و باشد باید نه

 توساعه  ها بارای آن شوند.قائل می برای خودشان با دیگر بازیگران را ات هویتیو استثوائ

 انتخاا   و ها، عاادات ها، وفاداریها، ترجیحات، استثوائات، هویتادرانات، ارزش چوین

 یاا  اشترانات ادرانی هستود دارای بازیگران دیگر رسود نه آیا باها به این نتیجه میپاسخ

ایان   نود یا خیر.شود، رهور میه دورنیم وجدان جمعی نامیده میگفت خیر یا آنچه نه به

هاای  ها از یکدیگر نه تحت تأثیر عواملی مانود ررفیات، توانموادی  ادراک مشترک دولت

موقعیت جغرافیاایی، جمعیات    ناامی، مهارت و قدرت، تسلیحات نسبی قدرت، انباشت

سلساله   بار روی  د، مساتقیما  قارار دار  آن توزیع شیوه وحتی قدرت نشور و سایر اشکا 

 ها و نیزها در بحرانتعاد  قدرت و ادراک آن یا توازن تغییر و قدرت پیکربودی مراتب و

. (North,1967:198)رفتار همکاری جویانه یا رفتار خصومت آمیاز تاأثیر گاذار اسات     

 نرد: بیان صورت بدین توانمی را مطلب این خالصه

 از یکدیگر B و Aبرداشت متقابل دولت  .1جدو  

 Bاز خود و دولت  Aبرداشت دولت  Aاز خود و دولت  Bبرداشت دولت 

A SEدولت 

LF 
 SELF Bدولت 

مثباااااااااات

 

مثباااااااااات مثبت 

 

 مثبت 

قاااااااااااوی

 

قاااااااااااوی قوی 

 

 قوی 

فعاااااااااااا 

 

فعاااااااااااا  فعا  

 

 فعا  

 

 X بر اساس ادراک مشاترک خاود متمایال باه تعقیاب هادف       دو هر Bو  A اگر دولت 

همکاری نوود، و رفتار خشونت آمیاز   هایکدیگر در بحران با دو این ا  ایوکهباشود؛ احتم

ها باه ایان درک برساود ناه باا همکااری       آن اگر ویژه به نداشته باشود؛ بسیار زیاد است.
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توانود به اهداف و موافعشان در آیوده و شرای  بحرانی برسود یکدیگر بسیار راحت تر می

 یکادیگر ناا متقاارن    از هادولت برداشت و دریافت اگر حا تا رقابت متقابل با یکدیگر. 

 در A دولات  اگار  باشد؛ احتما  توش و خشونت دربحاران هاا افازایش خواهاد یافات:     

 نود: دریافت ایوگونه را آن B دولت با اشرابطه
 B و Aبرداشت نامتقارن دولت  .2 جدو 

 Aلت از خود و دو Bبرداشت دولت  Bاز خود و دولت  Aبرداشت دولت 

B SEدولت 

LF 
 SELF Aدولت 

مثباااااااااااات

 

 مثبت  مثبت مثبت 

ضااااااااااعیف

 

ضاااااااااااعیف ضعیف 

 

 ضعیف 

غیرفعااااااااااا  فعا   فعا 

 

 غیر فعا  

 (.North,1967:11موبع )

و خواهاان   باشاود،  X باه دنباا  تعقیاب هادف     Bو  Aاگر دولت  شرای  این تحت

 Bبار   A دولات  باا  تسال   متقابل با یکدیگر باشود، احتما  ایوکه در این رابطه همکاری

ها سوءادراک و رفتار توأم با خشونت تصاعد پیدا باشد بسیار زیاد خواهد بود ودر بحران

 پرساش  دارد، ایان  وجاود  متقابال  تاثیرگاذاری  های نهخواهد نرد. بوابراین در موقعیت

روابا    هاا نوواد؟ آیاا آن  مای  درک را یکادیگر  باازیگران  چگوناه  ناه  شد خواهد ایجاد

نوود؟ بادین  متقابلشان را سیستماتیک و متقارن یا غیر سیستماتیک و نامتقارن ارزیابی می

 و باشاد  ومثبت قوی دولت یک صورت به خودش از اش دریافت A صورت اگر دولت

 خودش هام  باشد، و فعا  و قوی مثبت، صورت به A از دریافت اش B همیوطور دولت

ین وضعیت بیانگر وجود یک رابطاه متقاارن و   باشد؛ ا مثبت فعا  ( قوی،B)یعوی دولت 

ها نمتار خواهاد باود و    سیستماتیک است نه احتما  بروز رفتار خشونت آمیز در بحران

در زمان حا ، برداشت اش از خاود   B دولت با خودش رابطه ، درA بلعک  اگر دولت

در آیوده  این گونه باشد؛ احتما  بروز یک رابطه نا متقارن و غیر سیستماتیک B و دولت
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ها را در آیوده تاوش آمیاز و خشاونت زا پایش     رفتار آن توانوجود خواهد داشت نه می

 بیوی نرد:

 "حا "در زمان  از یکدیگر B و Aدولت  ادراک .8جدو  

 Aاز خود و دولت  Bبرداشت دولت  Bاز خود و دولت  Aبرداشت دولت 

B SEدولت 

LF 
A SE دولت

LF 
مثباااااااااات

 

 مثبت  مثبت موفی 

قاااااااااااوی

 

ضاااااااااااعیف ضعیف 

 

 قوی 

فعاااااااااااا 

 

غیرفعااااااااااا  غیر فعا  

 

 غیر فعا  

 

 خواهد بود: احتما   به این صورت "آیوده"از یکدیگر در  Bو  Aاما ادراک دولت 

 در آیوده Bو  Aادراک دولت  .1 جدو 

 Aاز خود و دولت  Bبرداشت دولت  Bاز خود و دولت  Aبرداشت دولت 

B SEدولت 

LF 
A SE دولت

LF 
 موفی   موفی موفی  موفی

ضااااااااااعیف

 

ضاااااااااااعیف قوی 

 

 قوی 

غیااااااااااااار 

 فعا 

غیرفعااااااااااا  فعا  

 

 فعا  

 (.North,1967:13-14موبع )

 

 هاا دولات  از ندام هر اگر است. ناپایدار و ثبات ها بسیار بیاین الگوی تعاملی دولت

وی و مثبات  توانمواد، قا   به صورت یک دولت Aبرای مثا  دولت  ادرانشان از خودشان

موفای، ضاعیف و غیار فعاا  باشاد،       Bیعوی دولات   و برداشتشان از دولت مقابل، باشد،

در هوگاام   در آیوده بسیار قوی خواهد شاد.  Bدولت دیگری  بر A دولت تسل  احتما 
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ها دچاار سوءبرداشات شاوند و ایان ساو      احتما  ایوکه بسیاری از دولت هاوقوع بحران

ها تحمیل نود، وجود دارد. هماان  سیار زیادی را بر دولتب هایبرداشت خطرات و هزیوه

هاا باه   موجار باه حملاه آن    1811رهبران اتریش هوگری در سا   برداشت گونه نه سوء

صربستان شد، وپیامد های بسیار زیادی را بر دولت تحمیل نرد. شااید بتاوان باا تحلیال     

یاا ماد  فرضای مورتاون      تعاملی ادراک، تصمیم، پاسخ، به الگو فرضی این مد  ایده آ 

 (.North,1967: 14) ناپالن از ناام بین الملل نزدیک شد

 

 گیرینتیجه

 ناه  دارد تانیاد  نکته این بر استوفورد، مکتب پاسخ-محرک الگوی و متقابل نوش الگوی

 محارک  یاک  ساوی  از اساسای  هاای ارزش باه  نسبت تهدید، ادراک و تلقی صورت در

ها و مواافع  ارزش این حفظ برای ملی گیرندگان موتصمی مردان دولت نه پاسخی خشن،

 تهدیاد  ادراک ناه  قدر هر .بود خواهد بار داد، خشونت خواهود آن به و اهداف اساسی،

 شادت  و خشاونت  نااربرد  باشاد،  تار  قاوی  و تار  شادید  اساسای  هایارزش به نسبت

 بادین . گرفات  خواهاد  قارار  بحاران  مادیریت  مرنزیات  در هاخشونت، از سوی دولت

 و ساپ  پاساخ   B، ادراک تهدید شدید دولات  A دولت خشونت بار محرک نه صورت

 عواوان  باه  B دولت پاسخ نه قدر هر بلعک  داشت، و خواهد پی در را آن بار خشونت

 A دولات  باشد، پاسخ آن اساسی هایارزش گر تهدید A دولت برای خشن محرک یک

 محارک  فزایواده  مارپیچ ه یکو این گون .بود خواهد شدیدتر و بار خشونت مجددا  آن به

 هاا شاکل  در روابا  متقابال باازیگران در بحاران     آمیاز  خشونت پاسخ-ادراک تهدید  –

 بقاای  باا  ناه  اسات  هاییا موافع مهم بازیگران، ارزش اساسی هایارزش .گرفت خواهد

 خاورده  گاره  نفاوذ آناان   گساترش  و ملی، حفاظ  حانمیت نشور، ارضی تمامیت و آنان

 هار  در باازیگران  ساوی  از اساسی، هایارزش این به نسبت تهدید راکبوابراین اد .است

شود به ویژه اگار ناه   می خشونت بار بسیار هایوانوش نوش به المللی، موجر بین بحران

ها از یکدیگر متفاوت و متعاارض  تلقی آن ها، وها، هویتهر دو دولت تجربیات، ارزش

ازعه آمیز خشونت بار تر و ادراک متقابلشاان  های موباشد، رفتار این بازیگران در موقعیت

 ها و تعامالتشان خشونت بارتر و شاکووده تار خواهاد باود.    توش زا تر و در نتیجه نوش
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 باازیگران  ناه  اسات  تلقای  و فهم از ناشی بحران مدیریت برای خشونت ناربرد بوابراین

 اساسای  و لیم اهداف موافع و گرفتن قرار تهدید سیاست، از یکدیگر و در معرض جهان

از دیادگاه   .اسات  دارند؛ الملل بین رواب  صحوه در رقبایشان یا دشموانشان خود، توس 

 تعاامالت  زیربواای  تواناد ، مای "آوردمی خشونت -خشونت" دیوامیکمکتب استوفورد، 

 قرار گیرد. خشونت بار هایبحران هوگام در هامتقابل دولت

 

 منابع و مآخذ

تهاران:   ،چان او ، الملل در تئوری و عملروابط بین(. 1837. )اصغرنارمی، سید علی

 قوم .

 ،«هاای باین المللای   ناام نوین بین المللی و مادیریت بحاران  »(. 1838. )محمود واعای،

 .83-62صص (. 18)18، فصلنامه راهبرد مرنز تحقیقات استراتژیک،

تهران:  ،ایهای حرفهمدیریت پوشش خبری بحران در رسانه(. 1838. )نصراللهی، انبر 

 چان نشانه.
Boulding, Kenneth. (1969). National Images and International 

Systemsm,Journal of Personality and Social Psychology, VOL, 39, 

NO, 6. 

Brody,Richard A, North, Robert C,. (1964). Theory and 

Measurement of Interstate Behavior: A Research Application of 

Automated Central Analysis, Stanford University Press. 

Brody, Richard A, North, Robert C. (1964). Violence and Hostility: 

The Path to World War, Journal of Peace Research, VOL, 3, NO, 

2. 

Brodin, K,. (1972). Belief systems, Doctrines and Foreign Policy: A 

Presentation of Two Alternative Models for the Analysis of 

Foreign Policy Decision- Making, Journal of Cooperation and 

Complicit, VOL, 7, NO, 10. 

Fearon, J,. (1995). Rationalism Explanation for War, International 

Organizations, VOL, 49, NO, 3. 

Gokselisyar,Omer. (2008). Definition and Management of 

international crisis”, Uludag University 

Holsti, K. J.. (1985). The dividing Disciplin: Hegemony an Diversity 

in International Theory, London. 

Holsti, Ole R, Richard A. Brody, North, Robert C.. (1975). Measuring 

Affect and Action in International Reaction Model: Empirical 



111 

 

 

 

 

مدیریت بحران: 

ادراک تهدید و 

 اعمال خشونت

 

Materials from the 1962 CuBan Crisis International Conflict 

and Integration, Stanford University. 

Holsti, Ole R,. (1975). The Belief System and National Image: a 

Case Study., Conflict Resolution, VOL, VI, NO, 3. 

James, Patric, Brecher, Michael,. (1988). Crisis Management,Journal 

of Conflict Resolution, VOL, 32, NO, 3. 

Koops, Joachim A,. (2009). Military Cuisis Management: The 

Challenge of Inter-Organizationalism, The Brussels Journal of 

International Relations, VOL, LX 11, NO, 3. 

North, Robert, C.. (1975). Decision- Making in Crisis an 

Introduction, Conflict Management and Peace Science", VOL, 6, 

NO, 2. 

North,Robert c. (1967). Communicion as an Approach to 

Politics,The American Behavioral Scientist. 

North, Robert C., Koch,Howard E JR, Zinnes,Dina A.,.(1960). The 

Integrative Functions of Conflict, Conflict Resolution, VOL, IV, 

NO, 3. 

Stern, Eric. K,. (2003). Crisis Studies and Foreign Policy Analysis: 

Insights, Synergies and Challenges, International Studies Review, 

VOL, 5, NO, 2. 

Shechelling, Thomasc. (1960). Arms and Influence., New Haven and 

London Yal University Press. 

Wilkenfeld,jonathan.(1991).Trigger-Response Transitions in Foreign 

Policy Crisis, Journal of Conflict Resolution,vol,3, no,1. 

Philips, Warren, Rimkunas,Richard. (1998). The Concept of Crisis in 

International Politics, Journal of Peace Research,Vol,15,No,3. 

Waltz,Kenneth.N. (2000). Structural Realism afer Cold War, 

Intrnational Security,V.25,N.1. 

Zinnes. D. (1980). Why War,Journal of Conflict Resolution,vol,5, no,2 
 

  

 


