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  رمداتوخامكرد روي

درون اي هر جامعهتواند سيستم را از حالت عادي خارج كرده و در آن ايجاد بحران نمايد. هر تهديد خارجي مي
اوضاع » وخامت«سيستم از وضعيت عادي، منجر به  . خروجدارد راپتانسيل ملتهب شدن التهاب يا حداقل  خود

ي تحمل سيستم نسبت آستانه در اين شرايط، بسته به ميزان .كندسيستم را با اخالل مواجه ميه و مديريت دش
 ،ت بحران يا وخامتيمديربه اين ترتيب، د. نمايمي ي تشديد وخامت اوضاع را مشخصسرعت و نحوه ،به تهديد

  ت است.كاركرد اصلي يك استراتژيس

در شرايط  ،در حالت معمول خود ه مانند بدن انسان است. بدنروند تشديد وخامت اوضاع و بروز بحران در جامع
تغيير وضعيت  »تنش«از حالت عادي به را اين شرايط  ،تهديد خارجي اعمال .بردسر ميه و آرامش ب »عادي«

 اوضاع و ،شدهدرگير  نيز ، ساير اعضاءگرددوقتي شرايط حادتر  .كنددهد و تمركز و تفكر انسان را مختل ميمي
د. در گردنيز مختل مي ي ويعالوه بر فكر، حواس پنجگانه رسد. در چنين شرايطي،مي »تشنج«به حالت 

به اصطالح  . اين شرايطافتدميبقاء انسان به خطر  و ،وخامت اوضاع به اوج خود رسيده ،ي نهاييمرحله
پزشكي و احياء در نظر گرفته ي آن بايد تمهيدات ويژهبراي حفظ  ي تحمل سيستم است واورژانسي، آستانه

، بعد »تنش«به » عادي«بنابراين روند تشديد وخامت اوضاع، خروج سيستم از حالت  .بازگردد به زندگيتا  شود
  است.» بحران«و در نهايت » تشنج«

به » بحران«در فرايندي معكوس، مديريت بحران تالش دارد با اتخاذ استراتژي مناسب، شرايط را از حالت حال، 
هايي كه تربيت استراتژيست بازگردانده و اوضاع را بهبود ببخشد.» عادي«و در نهايت » تنش«، سپس »تشنج«

كرد در ظرفيت تحمل بااليي داشته و توانايي مديريت سيتسم در شرايط وخيم را دارند، مورد نظر اين روي
  استراتژي براي كودكان است.

را معرفي كرده است. در اين نگاه، اساساً » هدايت آرامش«چهارچوب قرآن كريم  ،»مديريت بحران«نگاه  در برابر
سر ه غيرعادي ب . بلكه هميشه بشر در اوضاعندارد قرارهيچ حالت عادي قبلي  فرض درجامعه، به طور پيش

ارسال انبياء و انذار  شوند.جامعه و افراد به سوي آن بايد هدايت  ، پيش روي او است وشرايط آرامش . زيرابردمي
آنان از شرايط نامناسب موجود و بشارت ايشان به وضعيتي مطلوب و آرام، ناظر به اين نوع نگاه است. اوج اين 

ي كارانهگيري محافظهبرتافته و به طور مبنايي با جهت حركت رو به جلو و انقالبي رانگاه، در مهدويت اصيل، 
  مديريت بحران، اختالف دارد.


