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ابراهیم حاجیانی

چکیده
طي یك دهه اخير ،اكثر رشته هاي دانشگاهي به ضرورت انجام طرر هراي تقيييراتي
مقيطشناسي واقف بوده و مقييان فراواني ،برهویرهه در رشرته ملااترات راهبرردي و
امنيتي ،در این حروهه مشرلوت تقييرد شر هانر ایرن در حرااي اسرت كره ه

نران

ضتفهاي روششناختي متت دي بر طر هاي مقيطشناسري مترترا اسرت برر ایرن
اساس و با علف نظر به خأل و دغ غه هاي موجود ،در نوشتار حاضرر ،ضر ن مررور
مفهوم مقيط و خاستگاه و جایگاه آن در رشتههاي مختلرف عل ري ،ترمش مريشرود
چارچوب منيح و منظم براي اجراي چنين طر هاي پهوهشي ت وین و پيشنهاد شرود
بنابراین ،ه ف اصلي ميااه ت وین و ارائه چارچوبي روششناختي براي پهوهشهراي
مقيطشناسي است پيشفرض كلي ميااه آن است كه ارائه این چارچوب امكرانپرذیر
است و با تلفيد رویكردهاي مختلف ،روششناسيهاي علوم اجت اعي و دغ غرههراي
ملااتات امنيتي ،ميتوان به ت وین مبناي روششناختي در این حوهه پرداخت
کلیدواژه ها :مقيط ،مقيطشناسي ،ملااتات مقيطشناسي ،متليرهاي مقيلي ،م یریت
استراتهیك ،سياستگذاري ،تص يمگيري
* عضو هيئت عل ي دانشگاه و م یر گروه پهوهشهاي فرهنگي و اجت اعي مركز تقيييات استراتهیك
email: ebhajiani@gmail.com

فصلنامه ملااتات راهبردي  سات هج هم  ش اره دوم تابستان 4331ش اره مسلسل26
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مقدمه
توجه به مقيط ،شرایط ،همينههرا و بسرترهاي شركلگيرري پ یر ههراي امنيتري در كثيرري اه
پهوهشهاي راهبردي -امنيتي و نيز سایر رشرته هراي علروم انسراني و اجت راعي رایر .اسرت
سنجش و ارهیابي شرایط و اقتضائات مقيلي ،گاهي بهصورت مستييم و اصرلي و در مرواقتي
به صورت غيرمستييم به عنوان مسائل و دغ غههاي پهوهشي ملر مريشرود ایرن در حرااي
است كه مت والً این دسته اه تقيييرات اه ااگرو یرا چرارچوب روششرناختي خاصري پيرروي
ن يكنن بنابراین ،مقييان فارغ اه عنوان و مسئله خود به ارائه دادهها و تقليرلهرایي مشرلوت
ميشون كه چن ان رابله روشني با مقيطشناسي ن ارد و یا اینكه اه روشها و ابزارهایي بهرره
ميگيرن كه ارتباط روشني با مقيطشناسي ن ارد به طور كلي ،به نظرر مريرسر چرارچوب و
قاع ه متيني براي اجراي طر هاي پهوهشي با این عنوان وجود ن ارد در واقر  ،در حرااي كره
ضتفهاي روششناختي متت دي بر طر هاي مقيطشناسري مترترا اسرت ،ضررورت انجرام
طر هاي تقييياتي مقيطشناسي طي یك دهه اخير در اكثر رشرتههراي دانشرگاهي بره اتبرات
رسي ه و مقييان فراواني در این حوهه مشلوت تقييد ش ه یا خواهن ش شایان ذكر است كه
ع ه این مقييان نيز در حوهه ملااتات راهبردي و امنيتي اشتلات به تقييد دارن برر اسراس
این مسئله و با علف نظر به خأل و دغ غههاي موجود ،در نوشتار حاضر ،ض ن مرور اج رااي
بر مفهوم مقيط و خاستگاه و جایگاه آن در رشتههاي مختلف عل ي ،تمش ميشود چرارچوب
منيح و منظم براي اجراي چنين طر هاي پهوهشي ت وین و پيشنهاد شرود بنرابراین ،سرااالت
اصلي نوشتار حاضر به قرار ذیلان :
 4مفهوم و جایگاه مقيط و مقيطشناسي در پرهوهشهراي علروم اجت راعي و علروم انسراني
چيست؟
 6فراین (مراحل) ت وین و اجراي طر هاي پهوهشي مقيطشناسي ك ام است؟
 3نقوه بررسي و ارهیابي متليرهاي مقيلي ماتر بر واح تقليل چگونه بای باش ؟
مت والً موضوع مقيطشناسي در ادبيات ملااتات م یریت استراتهیك به عنوان یك مرحلره
اه فراین مقيطشناسي در نظر گرفته ميشود و این گام به دو بخرش مقريطشناسري داخلري و
خارجي تيسيم ميشود (براي مثرات ن  ::سررتو4361 ،؛ دیویر 4361 ،؛ حسرنبيگري)4331 ،
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ه

نين ،در ادبيات علوم سياسي و روابط بيناا لل ،ملااترات جلرافيراي سياسري و مشخصراً

ژئوپليتيك نيز به بقث مقيط شناسري توجره شر ه اسرت (برراي مثرات ن  ::افتخراري4366 ،؛
غرایاق هن ي ،)4361،اما مسئله اصلي آن است كه در این پهوهشها مت والً به تيسريمبنر ي و
تفكيك مقيط اه اقاظ موضوعي و نيز سلح یا دامنره اكتفرا مريشرود و ك ترر بره ممحظرات
روششناختي براي سنجش و ان اههگيري شرایط مقيلي توجره مريشرود بره عبرارتي ،نقروه
شناسایي ،اواویتبن ي و به خصوص نقوه سنجش و ربطدهي ماافههاي مقيلي برا موضروع
مورد ملااته با سكوت برگزار ميشود ،در حااي كه نيك مريدانريم اصرل مسرئله در ملااترات
مقيلي بررسي دقيد فاصرله یرا نسربت ماافره هراي مقيلري اسرت كره خرود نياهمنر فراینر
روششناختي است اه سوي دیگر ،در ادبيات علوم اجت راعي نيرز موضروع مقريطشناسري بره
صورت غيرمستييم و در قااا انواع نظریههاي رای .در علوم انساني مل ح نظرر بروده اسرت (بره
عنوان مثات ،در نظریه مي ان بوردیو) چراكه به طور كلي ،هر نوع تبيين و برقراري رابله علي ميران
متليرهاي مستيل (ساختاري ،عيني ،ذهني و ) به منزاه نوعي مقريطشناسري مريتوانر در نظرر
گرفته شود ،با این تفاوت كه در این پهوهشها مت والً رویكرد راهبردي و سياستگذاري ملرر
نيست و ع ه این ملااتات در سلح اه اف توصيفي یا تبييني باقي ميمانن به عبرارتي ،هرچنر
فراین روششناختي این بررسيها مكفي و مين است ،اما خاستگاه این ملااترات مقريطشناسري
نيست حتي مشخص نيست اه یافتههاي آنها چگونه و با چه مكانيس ي در سياستگذاري بهرره
گرفته ميشود بنابراین ،در ملااتات رای( .در هر دو حوهه گفتهش ه) توجره شرفاف و روشرن و
مستيي ي ،به خصوص اه حيث روششناسي به موضوع مقيطشناسي ن ريشرود و هرر كر ام بره
بخشي اه این فراین ميپرداهن در حااي كه وفاداري بره كليرت ایرن فراینر و توجره بره ت رامي
مراحل آن ضروري است و این خمئي است كه مسئله ميااه حاضر به ش ار ميآی
به دايل ماهيت اكتشافي نوشتار حاضر ،امكان طر فرضيه یا فرضيههراي مشخصري وجرود
ن ارد در واق  ،ه ف اصلي ميااه ت وین و ارائه پيشنهادهایي براي پهوهشهاي مقريطشناسري
است كه بتوان مساع تي به مقييان علوم م یریت راهبردي بن ای بنابراین ،پريشفررض كلري
ميااه آن است كه اوالً ارائه چارچوب روششناختي براي مقيطشناسي امكانپذیر است و تانياً،
با تلفيد رویكردهاي مختلف و روششناسيهاي رای .در علوم اجت اعي و دغ غههراي ملرر
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در ملااتات امنيتي و علف توجه به روششناسي تركيبي (موج سوم روششناسي) و رویكررد
هاویهبن ي 4ميتوان به ت وین مبناي روششناختي در حوهه مقيطشناسي ه ت گ اشت

الف .خاستگاه مطالعات محیطشناسی
مقيطشناسي به عنوان رویكرد پهوهشي ،در چرارچوب پرهوهشهراي سياسرتپهوهري 6قررار
مي گيرد اه منظر فلسفي ،ان یش ن ان بزرگي ه

ون ال :بر اه يرت مقريط برر شركلگيرري

شخصيت تأكي كردهان  ،اما در ادبيات ج ی علوم اجت راعي ،مقريطشناسري اساسراً در همرره
ملااتات راهبردي ،باهرگاني ،م یریت دواتي و مر یریت اسرتراتهیك قررار مريگيررد و در آن
حوهه با نام ملااتات پست 3به عنوان یكي اه مي مات و یا گرامهراي تر وین اسرتراتهي برراي
ساهمانها ،ماسسات یا دواتها در نظر گرفته ميشود (دیوی 4331 ،؛ سراتو :4331 ،فصل دوم؛
حسنبيگي ،)4331 ،ه

نين ،مقيطشناسي در رشتههاي ژئوپواتيك و ژئوكراا ر مرورد توجره

ج ي قرار دارد (حير ري4361 ،؛ كروهن13 :4361 ،؛ شرومرد415 :4336 ،؛ غرایراق هنر ي و
سون ر )112 :4334 ،ه ين طور در ملااترات امنيتري (افتخراري4361 ،؛ شرين

تانر  ،پرایيز

 ،)4361در رشته روابط بيناا لل (باربر و اسر يت 4311 ،و دوورتري و فرااتزگراف )4316 ،اه
آنجا كه مقيط منب مهم ق رت ملي به ش ار ميآیر  ،مل رح نظرر اسرت در حروهه ملااتراتي
آین هپهوهي نيز مقيطشناسي ،كاوش مقيلي و دیر هبراني یكري اه چنر تكنيرك یرا رویكررد
پهوهشي رای .به ش ار ميآی در رشتههاي جامتهشناسي ،مردمشناسي و ملااتات فرهنگي نيز
توجه به متليرهاي مقيلي با اافاظ ،تتابير و مفاهيم مختلرف اه ج لره مير ان (بوردیرو) ،فضرا
(كاسرتلز ،هرراروي و اوفرور) موقتيررت ،همينره ،جلرافيرراي اجت راعي سرراختار ،فضراي نهررادي،
همينهگرایي و مكانگرایي (گي نز) و مورد توجه بوده است بنرابراین ،توجره بره ملااترات و
متليرهاي مقيلي مورد عنایت كثيري اه مقييان رشتههاي مختلف بوده و اه ج له مفراهيم یرا
رویكردهایي است كه ماهيت بين رشته اي دارد شای بتوان این شرایط را ناشري اه آن دانسرت
كه ملااته متليرها ،فراین ها و رون ها ،به طور كلي ،هيچگاه در خأل و ب ون توجه به متليرهاي
1. triangulation
2. Policy Research
3. PEST
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مقيلي امكانپذیر نخواه بود براي مثات ،اه نگاه م یریت راهبردي ،وقتي علل شكست  21تا
 31درص ي استراتهيها بررسي ميشود ،بخش مه ي اه دالیل آن به ضتف ملااتات مقيلري
مربوط ميشود و یا در جامتهشناسي ،وقتي به علل بروه انواع پ ی ههاي توسرتهاي ،اجت راعي،
سياسي و

پرداخته ميشود ،تأتير بمانيلراع و قاطتانره متليرهراي برومي و مقلري در مقريط

نزدیك و متليرهاي ملي و بيناا لل در مقيط دور غيرقابل انكار است در واق  ،صرف نظرر اه
عمئد رشتهاي و تخصصي ،توجه به مقيط و شرایط آن تأتير بسزایي در تقليرل دارد اابتره ،اه
ه ين ابت ا بای دقت كرد مقيط در متناي كلي آن اصلم مبه ي است كره مريتوانر ت رامي
متليرها و عوامل ماتر و ابزارهاي تقليلي را در برگيرد بنابراین ،به دايل ه ين اشرت ات وسري ،
این مفهوم به عنوان ابزار تقليلي اه حيز انتفاع ساقط ميشود

ب .مفهوم محیط
اه نظر الوي و نيز مفهومي و نظري ،مفهوم مقيط داراي مترادتهراي متتر دي در رشرتههراي
مختلف دانشگاهي و عل ي است در رشته مت اري و شهرساهي مفهوم مكان 4و فضا ،6بافت یا
همينه ،3در روانشناسي و جامتهشناسي مي ان ،1در جلرافيا و برنامرهریرزي شرهري ،قل ررو یرا
ناحيه 5و موقتيت 2در مقيط هیست و بتضي رشتههاي دیگر ،مفاهيم مقل 1یرا مكران یرا

جرا6

مت والً برابر مقيط در نظر گرفته ميشون
مقيط 3به متناي اج ااي آن شامل كليه عوامل مقاطكنن ه انساني و غيرانسراني ،مل روس و
نامل وس است و ه ه عوامل و نيروهایي كه نسبت به یك ارگانيزم ،به طرور براايوه یرا باافترل
ماتران را شامل ميشود به عبارتي ،هر گونه عامل بيرون اه سيستم یا واح تقليل و هرر نروع
متلير ماتر بر ع لكرد ارگانيزم ،ساهمان یا كنشگر را شامل ميشود اه منظر بين رشتهاي ،ه ره
1. Place
2. Space
3. Context
4. Habitués
5. Territory
6. Situation
7. Locate
8. Location
9. Environment
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عناصر (تكنواوژیك ،فرهنگي ،سياسي ،هیستي ،اقتصادي ،اجت راعي و ) كره برر كرم و كيرف
متلير وابسته تأتيرگذارن  ،در ذیل این مفهوم قرار ميگيرن مسئله در اینجا آن است كه مقييان
و تقليلگران پس اه ساتها تقليل و بررسي مسائل مختلف به این ج بنر ي رسري هانر كره
بررسيهاي تكمتليره (یا حتي چن متليره) در درون رشتههاي تخصصيشران ،واقتراً اه عهر ه
تبيين و توجيه پ ی هها برن يآی اه این رو ،بای به س ت ملااتات بين رشتهاي حركت كرد و
جوهره اینگونه ملااتات نيز تركيا ،تج ي و یكپارچهساهي ت امي عوامل و متليرهراي مراتر
است كه اابته خود اقتضائات روششناسي خاصي مانن بهكارگيري و طراحري مر تهراي پویرا
مبتني بر هوش مصنوعي بوده است در عين حات ،مقيط دربرگيرن ه ه ره عوامرل و نيروهراي
خارجي است كه به صورت باايوه یا باافتل در حات نيرشآفرینري اسرت و فضرایي اسرت كره
باهیگران ،ساهمانها ،دواتها و ميتوانن نياههاي خود را بر اسراس آن تتریرف و تشرخيص
داده و با استفاده اه قابليتهاي موجود در مقيط ،دستهبن ي و امكان پيگيري آنها تا رسي ن به
اه اف را فراهم ن این بتضي نيز مقيط را هر گونه متلير پيشران 4ميدانن كه به طور مست ر
و پای ار در پيرامون ارگانيزم قرار دارن و اه این رو ،نهادینه (باتبات و پابرجا) ش هان اه نگراه
راهبردي ،هر نيرویي كه جزء خرده نظام نباش و بتوانر روي اهر اف مرا اترر بگرذارد ،مقريط
تتریف ميشود اه منظر جلرافيایي ،مقيط شرامل عوامرل و متليرهراي فضرایي ماننر مكران،6
موقتيت( 3مثل وضتيت همين )1حتي تفاوتهاي اجت اعي و نظامهاي تصر يمگيرري اسرت اه
منظر نظریه سيستمها و به طور ویهه ،نظریه اوه ان ،متن یا همينه را مريتروان پيشرينه ،مقريط،
چارچوب یا وضتيتي متني كرد كه یك واقته یا رخ اد را در بر ميگيرد بره عبرارتي ،مرتن یرا
همينه مج وعه شرایط یا واقتيتهایي است كه یك موقتيت را در خود مريگيررد در برداشرتي
دیگر« ،شرایلي» كه چيزي در آن اتفاق ميافت و به ما ك ك ميكن آن را در :كنيم ،مرتن یرا
همينه ميناميم (موار ،همستان  )4313اه این هاویه ،مقيط را به دو دسته متني و فرامتني تيسريم
كرده و متتي ن مقيط را ميتوان به وسيله هنجارهاي هباني رای .شرناخت اه هاویرهاي دیگرر،

1. Drivers Variable
2. Space
3. Location
4. Topography
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مقيط ،شرایط و آرایش صقنهاي است كه ساهمان یا كنشگر در آن نيرش ایفرا مريكنر پيترر
مون ر ،با طر اصلم جامتهشناسي فضایي 4تأكي دارد كه فضا و جامته اه هم تفكيكش ني
نيستن و ه واره در حات تتاملان متليرها و نظم فضایي ،تتيينكنن ه پ ی ههاي اجت اعيان و
این نظم فضایي ميتوان تسهيلكنن ه یا مان براي انواع خاصي اه پ یر ههراي اجت راعي باشر
(سون ر )112 :4334 ،مفهوم جلرافياي اجت اعي برر ایرن نكتره تأكير دارد كره پ یر ههرا در
مكانهاي مختلف با تاریخهاي متفاوت به شركل متفراوتي رم مريدهنر سرون ر ،برر اسراس
نظریههاي كاستلز ،هاروي و اوفور حتي متتي است فضا نه تنها ظرف روابط اجت راعي اسرت
بلكه تجلي روابط احت ااي بين امور اجت اعي است به عبارتي ،امر فضایي را ن ريتروان اه امرر
اجت اعي ج ا كرد و پ ی ههاي اجت اعي داراي هستي فضایي و مقلي هستن به ه رين سرياق
و با مراجته به نظریه ساختاربن ي 6گي نز ،مقيط را ميتوان برابرر ه ران سراختار دانسرت در
اینجا ،ساختارها مركا اه قواع و مناب مادي هستن كه بيانگر شرایط كنشان سراختارها ،در
تتبير گي نزي ،كنش را هم توان ن و هم مق ود ميكنن (سون ر)152 :4334 ،
در تتریف نهایي ،مقيط شامل كليه رون ها ،شرایط ،فضاها ،مناب  ،مق ودیتها ،فرصتها،
ته ی ات ،نيروها ،مي انها ،ساختارها ،ترتيبات ،نهادهرا ،پريشرانهرا ،ظرفيرتهرا ،قابليرتهرا،
باهیگران ،مكانها ،موقتيتها ،باهدارن هها ،3پيشبرن هها ،تسهيلكنن هها یرا تروانمن سراهها 1و
اصلكا:هایي 5هستن كه مرتبط و ماتر بر متلير یا سيستم مورد ملااته هستن
ناگفته پي است كه مقيط مفهومي كاممً نسبي است و تتریف و تق ی آن بستگي تامي بره
تتریف سيستم دارد (وكيلي 4331 ،ب) به عبارتي ،تتيين مقيط سيستم منروط بره تتریرف آن
سيستم و تق ی مرههاي آن دارد ب ون مرهشناسي ،مقيطشناسي امكانپذیر نيست برر ه رين
اساس ،هيچ نظریه ع ومي مقيلي یرا فضرایي هرم نر اریم چرون مفراهيم مقيلري و فضرایي
انتزاعات بي مقتوایي هستن  ،مگر آنكه مشخص كنيم چه نوع اشيایي با چه نروع قر رت علري
ع مً به وجود آورن ه روابط فضایي هستن و اساساً موضوع یا متلير مورد بررسي چيست؟
1. Spatial Sociology
2. Theory of Structuring
3. Blockers
4. Enablers
5. Frictions
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ج .تأثیرات ذاتی محیط و مکان بر کنشگران و بازيگران
به ر غم برخي ویهگي هاي مشتر :و مشابه و شای خصوصيات جهراني و یكسران ،افرراد،
گروه ها ،موضوعات و پ ی ه ها به ش ت تقت تأتير و نفوذ مقيط هراي پيرامروني هسرتن
بنابراین ،در تقليل اج ااي پ ی ه ها ویهگي هاي بومي /جهاني دارن  ،یتني توأماً تقت تأتير
شرایط مقيلي ،بومي و مقلي اه یك سو و شرایط جهاني و ع ومي ،مراهوي و آن ره بره
ذات و ماهيت بشر مربوط مي شود ،هستن

انسان ها و پ ی ه هاي انساني و اجت راعي هیرر

نفوذ موقتيت ها و مكان هاي م ستييم و بمواسله و پس اه آن مقيط ها و مكان هاي دورترر
هستن

به عبارتي ،خود جهان اطراف -در ميياس بزرگ -نيز مقيط به ش ار مري آینر

در

اینجا بای به ای ه ها و نظریه هاي كثيري اه دانش ن ان و نظریه پرداهان اشاره كرد كه اساسراً
طب و ذات تابت و متيني براي بشر قائل نيستن و آدمي را كاممً تقت تأتير اقتضرائات و
رون هاي مقيلي مي دانن

براي مثات در روان شناسي ،رفتارگرایان ي مانن اسكينر ،واتسون،

ادوارد توا ن و اشلي چنين اعتيادي دارن

در ادبيات م یریت استراتهیك و روان شناسري

تقليلي اه این واقتيت به عنوان « وابستگي و چسبن گي مسائل به بافت خراص خودشران»
یاد مي شود كه مفاهي ي مانن وابستگي به مسير را ملر مي ساهد انسان ها به دو شكل برا
مقيط پيرامون خود ارتباط 4دارن

یك شكل ارتباط في زیكي است كه به واسله حضور در

مقل و تتامل مل وس و مشهود با عناصر پيرامون است كه در این صورت اه اصلم فضا
استفاده مي شود؛ یتني مقيط را مي توان فضرا نامير

شركل دیگرر ارتبراط ،بره پيونر هاي

اجت اعي و ذهني افراد به یك مقيط باهمي گردد كه مي توان این مقيط را به عنوان

مكران6

نام نهاد حضور ذهني در مكان منجر به وابستگي 3ذهني و ریشهداشرتن 1در مكران ،تتلرد
اجت اعي ،5احساس اصاات 2،تته

1

به مكان و نهایت هویت مكاني مي شود هویت مكاني،
1. Relevance
2. Place
3. Attachment
4. Rootedness
5. Social Belonging
6. Originality
7. Commitment
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كيفيتي است كه در آن فرد در تتریف و مترفي خود اه یك مكان ویهه استفاده مي كن

این

یتني بهره گيري اه یك مكران در بيران هویرت فرردي ،نتيجره هرر شركل ارتبراط فضرایي
(فيزیكي) و مكاني (ذهني) ،تناسا مقيلي 4اسرت تناسرا مقيلري نشران دهنر ه ميرزان
انسجام و ساهگاري با مقيط و ه كاري با اجزا و عناصر آن مي شود به عبارتي ،بره رغرم
نفوذ مست ر مقيط ،این نفوذ قاط و یكسویه نيست ،بلكه افراد و كنش گران توانایي تأتير،
م اخله 6و دستكاري 3بر و در مقيط هم دارنر و حتري مري تواننر مقريط را رقرم هده و
طراحي كنن

اه یك هاویه ،آدمي خود مقيلش را طراحي و تصرویر مري ن ایر یرا اینكره

ح اقل مي توان گفت بشر این توانایي را دارد این توانمن ي را به عنوان هنر انلبراقدادن
مقيط با ارهش ها ،تصورات و آرمان هاي كرنشگرر مري تروانيم تتریرف یرا تليري ن رایيم
بنابراین ،در تقليل نهایي و در برداشت متتادت بای به تأتير متيابرل افرراد و پ یر ه هرا برا
مقيط اشاره كرد اابته ،وجه دوم این رابله و اترگذاري فرد بر مقيط را بای كنش آگاهانه
و متأممنه ب انيم ،یتنري ترأتير فررد برر مقريط نيراه بره مير ماتي و مبراني دارد و ع لري
هوش ن انه و راهبردي (و نه غریزي و ذاتي) است براي شكل دهي مقيط و تأتيرگذاري بر
پيرامون ،افراد ابت ا بای به سن جش موقتيت 1خود بپرداهنر و مشرخص كننر اكنرون و در
وض موجود كجا هستن ( ? )Where are we nowو ني رم یا برداشتي اه مقيط ارائه كنن
(مقيط شناسي) ،سپس چشم ان اهساهي 5كنن  ،یتني ملابد ارهش هاي ورودي ،انتظارات و
ت ایمت خود ااگوي مللوب را ت وین و طراحي كنن و سپس به ت وین راهبرد 2بپرداهن
در نهایت به اجرا ،ع ل و كنش براي دستكاري و م اخلره در مقريط بپر داهنر

بنرابراین،

فراین اترگذاري فرد بر مقيط منوط و مشروط به ت هي ات و نياهمن مي ماتي است كه در
في ان آن ها تأتيرگذاري بر مقيط م كن و مقيد نخواه ش

1. Environment fit
2. Intervention
3. Manipulation
4. Appraisal
5. Visioning
6. Strategy formulation
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د .محیطشناسی
پيش فرض مشتر :در ه ه نظریه هاي جامته شناسي آن است كه ه ه صور كنش متيابل با
اشلات مكان تجربه مي شود این ای ه در نظریه هاي نيش فضا در تتاممت انساني مربوط به
مارگارت كوهن ( ،) 6113نظریه هی ل ،نظریه مكان من ي گاف ن ،مفهوم مي ان و عادت وار
در نظریه بوردیو ،نظریه هانري ا وفور ،مفهوم دگرجا در نظریه فوكو ،نظریه مقيط شناسري
رابرت اهرا پار ،:دی گاه ه اي گي نز ،كاستلز ،هاروي و نيكمس اوه ران ،تكررار و مرورد
توجه بوده است
مقيط شناسي فراین بررسي مقيط اطراف یرك واحر تقليرل (ارگرانيزم ،سراهمان و )
است اه منظر آین ه پهوهي ،كاوش یا پویش مقيلي 4به متناي كسا و به كارگيري اطمعاتي
در مورد وقای  ،رون ها و روابط موجود در مقيط است مقييان م یریت استراتهیك تقليل
مقيلي را به متناي فراینر نظرارت برر مقريط سراهماني بره منظرور شناسرایي ته یر ات و
فرصت هاي جاري و آتي مي دانن (سرتو و پيترر )45 :4313 ،در واقر  ،تقليرل مقيلري بره
منظور دستيابي به اطمعاتي كه به طور ع ه در گام دوم رون مر یریت اسرتراتهیك ،یتنري
تتيين جهت گيري ساهماني و ت وین استراتهي به كار گرفته خواه شر  ،صرورت مريگيررد
(سرتو و پيتر53 :4313 ،؛ دیوی  :4361 ،فصل دوم و حسرن بيگري :4331 ،فصرل سروم) در
ه ين حوهه ملااتاتي ،برخي مقيط را به دو حوهه مقيط داخلي ساهمان (نيرروي انسراني و
فناوري و ) و مقيط خارجي تيسيم كرده و ت ركزشان بر شناسایي منراب و قابليرت هرا در
مقيط شناسي است منظور اه قابليت هاي مقيلي ،یتني امكان و استفاده ماتر اه منرابتي كره
ساهمان را قادر به ایجاد و حفظ صرمحيت مري ن ایر در ایرن تتبيرر ،منراب مل روس ،امرا
قابليت ها نامل وس ان (حسنبيگي )61 :4331 ،مقيط شناسي ع تاً با ه ف كسا اطمع اه
مقيط (اطمع یابي) ،كشف ااگوها و فهم موقتيت خود و یادگيري اه مقيط انجام مي پذیرنر
تا ب ینوسيله كنش گر یا سيستم مورد ملااته خ ود را با آن منلبد ن روده یرا تلييرر دهر در
اینجا دو برداشت اه مقيط شناسي قابل ارائه است:

1. Environment Scanning
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 4به متناي عام :بررسي كليه عناصر موجود در مقيط كه بر واح تقليل (مثمً نظام فرهنگري)
ماتر است
 6به متناي مضيد یا مق ود :بررسي كليه عناصر خاص (مثمً فرهنگي) موجود در مقريط كره
بر واح تقليل (مثل نظام فرهنگي) تأتيرگذارن
اه منظر سایبرنتيكي و سيستمهاي هوش ن  ،مقيطشناسي به یك متنا ساختار ،حليه یا م ار
دریافت باهخوردهاي منفري اسرت در مقريطشناسري ترمش مريشرود اه نراهمخرواني ميران
وضتيتهاي دریافتش ه 4با وضتيت مللوب و مرجح یا اه اف كاسته شود وقتري اخرتمالت
برخاسته اه مقيط ،تص يمگيرن گان را اه تقيد وضتيت مللوب دور ميكن  ،نظرام مريكوشر
اق امات تصقيحكنن هاي را انجام ده بنابراین ،مقيطشناسي یتني هر نوع پهوهش منظم براي
شناسایي و كاهش ناهمخواني ميان اه اف و شرایط موجود در مقيط در عين حات ،اینكه چره
متليري را در ملااتات مقيطشناسي ميتوان مورد بررسي قرار داد و «متلير مقيلي» را چگونه
تتریف ميكنيم ،مسئله حائز اه يتي است به نظر ميرس ویهگيهاي متلير مقيلي را ميتروان
در بن هاي هیر خمصه كرد:
 4متلير مقيلي قابل ملااته ،متليري است نسربتاً پایر ار ،نهادینرهشر ه ،نسربتاً تابرت و تيریبراً
ساختاري ،به این متني كه هر گونه وضتيت یا متلير بيتبات و ناپای اري را ن يتوان به عنروان
متلير مقيلي شناسایي كرد
 6متلير مقيلي قابل ملااته بای با واح تقليل (پ ی ه تقت ملااته) مرتبط 6بوده و حر اقلي
اه اترگذاري یا تتامل را داشته باش واضرح اسرت كره ایرن شررط در هنگرام آغراه ملااترات
مقيطشناسي ،صرفاً فرضيه (فرض درباره وجود رابله) است و اتبات كرم و كيرف ایرن رابلره
منوط به تقليلهاي مقيطشناسي است در ادبيات جلرافياي سياسي ،براي اشاره به این مسرئله
اه اصلم سرهمين ماتر ملي 3یا سرهمين ماتر منليهاي ( )E.N.Tیاد ميكنن (كروهن:4361 ،

1. Perceived State
2. Relevance
)3. Effective national terriority (ENT
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 )15در واق  ،ملااته مقيطشناسي در پي اتبات و ردّ كم و كيف روابط ميان یرك یرا چنر یرا
مج وعهاي اه متليرهاي موجود در مقيط با واح تقليل مورد ملااته است
ه انگونه كه قبمً گفته ش  ،اه اف ذیل در ملااتات مقيطشناسي حائز اه يت است:
 4اطمعیابي اه مقيط ،نظارت و رص مست ر تقوالت مقيلي (كشف ااگوهرا و پویرایيهراي
مقيلي)
 6كموكيف اترگذاري و اترپذیري متلير مقيلي با واح ملااته (یا متلير تقت بررسي)
 3دیااكتيك یا تتامل ميان مقيط و واح تقليل
 1ت وین استراتهي (راهبرد) ج ی براي ساهمان براي رف نياط ضتف و تيویت مزیتها
 5یادگيري هرچه بيشتر اه مقيط
 2ت وین چشمان اه 4و مأموریتهاي 6ساهمان
 1پيشبيني آین ه مقيط و تأتير آن بر آین ه ساهمان براي جلوگيري اه بروه بقرانها
در ملااتات و بررسيهاي مقيطشناسي ،مقيط اه چن منظر ميتوان به عنوان ه ف ملااته در
نظر گرفته شود كه ارائه دستهبن ي هرچن ناقص اه آن مفي خواه بود:
 4مقيط به عنوان ه ف یا آماج 3:یتني به مثابه جرایي كره بایر تلييرر كنر و مقرل م اخلره،
دستكاري و اع ات سياستهاست ،ملااته ميشود براي مثرات ،كنتررت مقريط دانشرگاه توسرط
حراست دانشگاه در اینجا شناخت مقيط اه آن رو مهم است كه ب ون آن اجررا و پيرادهسراهي
سياستها ،امكانپذیر نخواه بود
 6همينه ،بستر ماتر بر اه اف یا كنش در اینجا مقيط به مثابه شرایلي است كه بر اه اف (ما)
اتر ميگذارد براي مثات ،رش توریسم خارجي در مقيط ملي كه بر متلير كيفيرت كنتررت اتبراع
در نسبت بين اه اف یا وضتيت مللوب 1با وضرتيت موجرود و واقتري و دریافرتهای ران اه
مقيط اتر ميگذارد
 3مقيط به عنوان بستري براي اخذ باهخوردها و واكنشها
 1مقيط به عنوان ميواهاي صرفاً براي یادگيري ،ای هیابي و آموختن
1. Vision
2. Mission
3. Target
4. Desired state
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یكي دیگر اه مهمترین ابتاد ملااتات مقيلي ،تفاوت یرا مرهبنر ي مقريط برا سيسرتم مرورد
ملااته است اه نظر اوه ان ،تفاوت مقيط با سيسرتم بسريار مهرم اسرت اه نظرر او ،سيسرتمهرا
بهخصوص سيستمهاي اجت اعي و رواني ،ه واره نظامهایي مبتني بر تيابل سيستم برا مقريطانر
سيستمهاي اجت اعي و رواني ،ذاتاً عبارتانر اه پررداهش مسرت ر تفراوتهرا در مرتن و تركيرا
مست ر ارجاع به خود و ارجاع بيروني سيستمها ميتوانن سيستمهاي جزئي یا

خردهسيستمهرایي4

را شكل ببخشن كه قادرن با استيمت فزاین ه یا وابستگي فزاین ه ،پي ي گي مقيط را تيليل دهنر ،
بيآنكه ازوم دخاات كاركردي كل سيستم یا دیگر سيستمهاي جزئري ملرر شرود سيسرتمهراي
خودساه یا خودارجاع 6،ه واره با مشخصساختن تفاوتهایشان اه مقيط -تفاوتي كه به صورت
دروني پرداهش ميشود -به خود شكل ميدهن و مابيي سيستمها ،خود به نوعي مقيلي درونري
براي آنها ب ت ميشود (موار)4363 ،
اه نگاهي دیگر بای گفت مقريطشناسري در پري شناسرایي و رصر متليرهرایي اسرت كره
كنشگر یا ساهمان بای در قبات آنها واكنش (ت افتي یا تهاج ي) نشان ده  ،چراكه این عوامل
بر پيشرفت ،توسته و ارتياي ساهمان تأتيرگذارن و با آن مرراوده دارنر انرواع مرراودات ميران
مقيط (متليرهاي مقيلي) با واح تقليل شامل مراودات «همهمان و هرممكران»« ،هرمهمران و
ناهممكان»« ،هممكان و ناهمهمان» و نهایتاً «ناهمهمان و ناهممكان» است مبناي این طبيهبنر ي،
كيفيت روابط اه نظر هماني و مكاني است
مقيطشناسي اساساً براي فرار اه مق ودیتهاي ملااتات تركمتليرره ،مقر ود و درونشربكهاي
است كه باعث تكبت يش ن روششناسي رای .در علوم اجت راعي شر ه اسرت بنرابراین ،بایر
توجه كرد مقيطهاي پيرامون یك واح تقليل اه نظر دوري و نزدیكري بره آن ،داراي الیرههراي
متت دي است ،به این متني كه برخي مقيطها به صورت مسرتييم و بمواسرله برر متليرر اصرلي
ماترن و برخي اه سلو یا الیههاي مقيط تأتير غيرمستييم و با واسله برر آن دارنر ه نرين،
بای در نظر داشت كه متليرها و عوامل مورد بررسري در هرر الیرهاي اه مقريط متفراوتانر بره
عبارتي ،ماهيت متليرهاي ماتر ميتوان در هر الیه متفاوت باش

1. Subsystems
2. Self-referential
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هـ .کاربرد محیطشناسی در سیاستگذاری و تصمیمگیری
ساات اساسي در ادبيات سياستگذاري آن است كه چه هماني بای مسير سياسرت قبلري غلرط،
پرهزینه و نادرست را اصم كرد و تليير داد؟ چگونره بایر تلييررات سياسري و راهبرردي را
ب ون تليير سياستم اران و تص يمگيران گان به اجرا درآورد؟ همان جرر و تتر یل جزئري و
بزرگ در سياستها چه وقتي است؟ چه هنگامي سياستگذاران بر بيتأتيربودن ،پرهزینهبرودن
و غلطبودن یك خط مشي آگاهي مي یابن به سخن دیگر ،تص يم گيرن گان در چه ميلتي اه
ازوم تج ی نظر در تصر ي ات قبلري مللر مري شرون و همران مناسرا برراي اعرراض اه
سياست هاي گذشت و روي آوري براي تليير آن (یا بااتكس تشر ی ترمش هرا و تر اوم در
تخصيص مناب جهت اجرا به سياست هاي قبلي شان) حركت مري كننر ایرن ميلر و نيلره
هماني بسيار مهم و تتيين كنن ه است ،چون جلوي ه ررفتن مناب  ،تضريي هویرت و منزارت
ملي یا ساهماني و كمً شكست هاي ع يد و بيشتر را مي گيررد بنرابراین ،ه يشره بایر ميران
انتظارات مربوط به هر خط مشي و تأتير عيني آن ها نسبت دقييي برقررار كررد بره عبرارتي،
سياست گذاران ارش ه واره م عيان سياست هایشان باعث كن ش ن ،توقف یا متكوسش ن
رون مسائل و مشكمت مي شون (هرمران ) 35-14 :4333 ،حرات مسرئله آن اسرت كره آیرا
سياست ها نياه به باهان یشي دارن و چن وقت ،در چه هماني و چگو نره بایر باهخوردهراي
نامللوب خط مشي هاي گذشته را ارهیابي ،تشخيص و شناسرایي ن رود و سياسرتمر اران اه
اصرار ،پافشاري و وفاداري 4و تته  6به رون هاي قبلي دست بكشن  ،اواویرت هراي خرود را
تليير داده به خلاهایشان در عرصه سياست ورهي ملي یا ساهماني اعتراف كنن اابتره ،شرای
استفاده اه اصلم اعتراف در اینجا نادرست باش  ،هیرا تص يمگيري ها در ه ه حروهه هراي
موضوعي بر اساس شرایط ع م اط ينان اتخاذ مي شرود و ایرن سياسرت هراي غلرط در ه ره
دوات ،نهادها ،نظام هاي سياسي پرتكرار اسرت بنرابراین ،در عراام انسراني و نظرام هراي برا
مقوریت انسان « تص يم غلط یك عرف جاري است» پس آن ه مهرم اسرت ،تج یر نظرر،
تأمل و باهان یشي مست ر و به موق سياست هاست و نه تبات ق م ،انتلاف ناپذیري و اصررار

1. Loyalty
2. Commitment
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بررر ت ر اوم خلاهررا حررات و بررر اسرراس ایررن مي مرره كرره مای ر ضرررورت دگران یشرري و
متفاوت ان یشي 4در حوهه سياست هاي راهبردي است ،ملااترات مقيلري و پرایش مسرت ر،
تأتيرات م اخمت 6متني و مفهوم مي یاب چون سياست گذاري و مقيط شناسي دو روي یك
سكه ان در صورتي كه ماهيت مج وعه تص ي ات و اق امات سياست گذارانه را برر حسرا
انتظاراتي كه سياست گذاران و م یران ارش اه هر ك ام اه آن ها دارن  ،به چهار دسرته اقر ام
جستجوگرانه (به قص گردآوري اطمعات درباره یك مشكل) ،اق ام موقتي (تصر يم مروقتي
تا همان بررسي باهخوردها) ،اق ام مشروط (سياسته ایي كه منوط و موكوت به پاسخ دیگران
و شرایط مقيلي ناشي اه سياست ها) و نهایتاً اق امات قلتي و نهایي (ب ون نياه به بررسيها
و باهان یشي هاي بت ي ،ب انيم) (هرمان ،) 16 :4333 ،آنگاه بای گفت هر سه نوع اق ام اوايه
یتني اق امات اطمعاتي (جستجوي اطمعات اه مقيط) و اق امات موقتي و مشروط ،ه گي
متض ن و منوط به ارهیابي شرایط مقيلي قبل و پس اه اتخاذ تصر يم هسرتن بره عبرارتي،
كثيررري اه سياسررت هرراي اتخاذش ر ه نياهمنر كنر وكاوه اي مقيلرري هسررتن تررا اه ابهامررات
سياست هاي قبلي كاسته و پس اه ارهیابي تأتيرات ،ارهیابي اتربخشي و بهرهدهي آنها ،نسبت
به اصم آن ها اق ام ن این به عبارتي ،مقيط شناسري ابرزاري برراي ارهیرابي سياسرتهراي
اع ات ش ه تليي مي شود بهتر بگویيم ب ون مقيط شناسي ،هيچگونه باهان یشي ،اصم  ،ارتيا
و بهبود در سياست ها و برنامره هرا رم ن ري دهر  ،چرون تصر ي ات در حرات انتيراد و نيرز
تص ي ات گرفته ش ه قبلي ،در یك چرخه كنشي -باهخورد -واكرنش قررار داشرته (هرمران،
 )12 :4333و چه بسا یك خط مشي یا تص يم در اتر مقيط شناسي شكست خورده تليي شود
(ح له آمریكا به ویتنام در سات  4326یا به عراق در سات  6146كه تص يم گيرن گان را به آن
ج بن ي رسان ) در اینجا ،هرچه دقت ملااتات مقيلي پيرامون سياستها دقيدتر صورت
گيرد ،به خصوص آنگاه كه باهخوردهرا نرامللوب باشرن  ،اصرمحات سرری ترر ،جر ي ترر،
ع يد تر و متناسا تر ات خاذ خواهن ش مقيط شناسي باعث ميشود مياومرت هراي احت رااي
سياست م اران و اصرار و پافشاري برخي اه آن ها بر سياسرت هراي غلرط و بري نتيجره قبلري
تضررتيف شر ه و كنررار گذاشررته شررون در واقر  ،مسررئله مشررخص در اینجررا آن اسررت كرره
1. Divergent thinking
2. Intervention
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مقيط شناسي متلوم مي كن در چه هنگامي یك تص يم یا راهبرد مشخص بای مورد تج یر
نظر قرار گيرد یا حتي تليير كن ایرن مسرئله بسريار مه ري در ه ره نظرام هرا و واحر هاي
تص يم گيري است (هرمان ) 33 :4333 ،كه به هيچ وجه قابل چشم پوشي یا اغ راض نيسرت
نتای .مقيط شناسي نوع ،ع يد ،ميزان و شرایط تليير راهبردها را تتيين ،اواویت ها را جابهجا،
رفتارها را اصم و در كل ،باعث پاسخگویي م یران ارش ميشون
ه

نين ،ساهمانهاي امنيتي ،راهبردي و حاك يتي اساساً وظيفه پویش و پایش مقيط و انتيرات

باهخوردها به خردهسيستم تص يمگيرن ه را به عهر ه دارنر بره عبرارتي ،آنهرا خرردهسيسرتم
مقيطنگر (به مثابه چشم نظام سياسي) هستن كه سيستمهایي كنتراري و سرایبرنتيك مقسروب
ميشون این ساختار خود بردار یا نظام كنترت م ار یا حليهاي اه باهخورد را ترسيم و طراحري
ميكن كه در طي آن ،ناهمخواني ها (برين اهر اف و مقريط) شناسرایي شر ه و سياسرتهرا و
اق اماتي براي كاهش ناهمخواني ارائه ميشود (هرمان)622 :4333 ،

و .مراحل اجرای پژوهش محیطی
برا توجره برره چن الیرهايبررودن مقريط و انررواع متليرهراي موجررود در آن ،ارهیرابي روشررن اه
ناهمخوانيها ،ناساهگاريها و نقوه یا مكانيسم ترأتيرات متيابرل متليرهراي مقيلري برا واحر
تقليرل یررا سيسررتم مررورد بررسري ،طررر هرراي مقرريطشناسري اه نظررر روششناسرري تركيبرري،
چن مرحله اي و داراي فراین پي ي ه و دقييي است كه رعایت آنها حائز اه يت فراوان اسرت
در ادامه ،مهمترین مراحل اجراي یك طر پهوهشي مقيطشناسي مترفي ميشود

 .1تعیین واحد تحلیل
در گام اوت بای مسئله یا سيستم مورد بررسي تتریف و مشخص ش ه و ع لياتي شود ملرابد
مت وت ،هرچه ساات اصلي یا واح مورد بررسي یا متلير تقت ملااتره دقيردترر و واضرحترر
مشخص شود و چارچوب مفهومي آن ارائه گردد ،پيگيري مراحل بت ي تسرهيل خواهر شر
بنابراین ،ارائه چن مثات مشخص ميتوان به ت قيد تتریف «واح تقليل» 4مساع ت ن ای
1. Unit of observation
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 4بررسي متليرهاي مقيلي ماتر بر كنترت اتباع بيگانه مييم داخل
 6ملااته مقيطشناختي عوامل ماتر بر سياست قومي در ایران
 3مقيطشناسي ساختار تشكيمت امنيتي در ایران
 1عوامل مقيلي ماتر بر اخمق اجت اعي در ایران
متلير تقت ملااته ميتوان ساهمان ،موضوع ،مسئله و یرا فراینر باشر بمفاصرله پرس اه
تتيين متلير ،تتریف و تق ی آن ،شناسایي واح تقليل و ارائه شاخصهاي ریز و خردترر آن
ضروري است تا ه گان برداشت مشتر :و روشني اه مسئله یرا واحر تقليرل داشرته باشرن
بنابراین ،در ادامه بای تتریف مشخصي اه هر متلير و ابتاد آن ارائه ن ود

 .1شناسايی انواع و سطوح محیطها
در گام دوم بای مقيط مشخص و تتریف شون آن ه در اینجا حائز اه يت است ،توجه بره مرههرا
و مرهبن يهاي واح تقليل با مقيط آن اسرت در كثيرري اه مواقر  ،ترسريم مرره مشرخص ميران
سيستم و مقيط ،بهخصوص درباره سيستمهاي اجت اعي -فرهنگي امر بسيار دشواري اسرت چرون
این مقيطها در تتامل دائ ي با سيستمها هستن (وكيلي ،4331 ،ااف) و اه ایرن رو ،امكران تفكيرك
آنها اه ه یگر دشوار است براي مثات ،مره بين قلته سن

برا مقريط پيرامرون آن تيریبراً روشرن

است ،اما این كار براي سيستمهاي اجت اعي -فرهنگي دشوار اسرت ،چراكره مرههرا و نيراط ت راس
سيستم و مقيط بسيار شكنن ه ،مت اخل ،ژاهاي و آميخته است مرهها حكرم پوسرت 4را دارنر  ،امرا
شناخت این الیههاي پوستي دشوار و مهم است
اه نظر روششناسي ،اه يت این مرهبنر ي بره دايرل ارزوم تفكيرك متليرهراي مقيلري اه
متليرهاي سيستم مورد بررسي و یا تفكيك متليرهاي مستيل اه متلير وابسته است ترا در پرترو
آن بتوان روابط علي یا روابط متيابل را شناسرایي و تقليرل ن رود دو دیگرر آنكره ،در ه رين
مرحله بای ميان انواع و سلو مقيطهاي تأتيرگذار نيز تفكيك و ت ایز ایجاد كررد ترا تقليرل
شكل منظم و منيقي به خود بگيرد در ادبيات م یریت استراتهیك ،تقليل مقيلي یرا

پسرت6

متض ن تفكيك مقيطهاي سياسي ،اقتصادي ،اجت اعي ،هیستمقيلي ،فرهنگي ،تكنواروژیكي،
1. Skin
2. PESST
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ج تيتي و

است (ن  :به سرتو و پيتر ،4361 ،فصل دوم ،دیوی  ،4361 ،فصل  1و فصل ،5

حسن بيگي ،4331 ،فصل  46و  )43كه اابته تيسيمبن ي هاي بسيار كلي و تا ح ودي كليشهاي
است ،چراكه هر ك ام اه این مقيطها داراي كثيري اه متليرها و عوامل است كه ن يتوان آنهرا
را به یكباره شناسایي كرد دیگر آنكه این مقيطها را با رویكرد الیهاي بای به نسربت دوري و
نزدیكي و تأتير مستييم یا غيرمستييم بر واح تقليل (سيستم مورد بررسري) اه یكر یگر جر ا
كرد به عنوان مثات ،برنامه هاي راهبردي رقبا یا حریفان یا باهار تياضا و مصرف برا حجرمهرا و
تأتيرات متفاوت در مقيط مستييم و مقيطهاي دورتر قابل بررسي هسرتن  ،امرا متليرر نيرروي
انساني مت والً در مقيط مستييم و بمفصل سيستم قرار ميگيرد
شکل ( :)1تفکیك و رتبهبندی محیطها

محيط اجتماعي

محيط سياسي
واحد تحليل
يا سيستم
مورد بررسي

محيط اقتصادي

محيط
مستقيم

محيط
ملي
محيط
بينالمللي

 .۳تشخیص و تعیین شاخصها ،عناصر يا ويژگیهای موجود در محیط
ساات مشخص در اینجا آن است كه چه چيزي اه مقيط یا در مقيط مهرم اسرت؟ چرون در هرر
مقيط ،انواع و اشكات متت دي اه عناصر وجود دارن (یا ه ان متليرها) متينكردن سياهه عناصرر
یا شاخصهاي موجود در مقيط ضروري است به عنوان مثات ،اگر نهاد یرا مقريط م رسره را برر
اخمق اجت اعي ماتر فرض كنيم بای مشخص كنيم در نظام م رسه چه عناصر یا شراخصهرایي
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وجود دارد كه بر اخمق ع ومي تأتيرگذارنر در اینجرا مريتروان اه كترا درسري ،برنامرهریرزي
آموهشي ،متل ان ،كيفيت م یریت م ارس ،فضا یا جو م رسه و یرا مت راري م رسره بره عنروان
متليرهاي مقيلي نام برد به ه ين منوات ،هر ك ام اه متليرهاي مقيلي نيز قابل تجزیره و تبر یل
آن به شاخصهاي مل وس و قابل سنجش دارد براي مثرات ،متليرر متلرم در مقريط م رسره بره
ابتادي ه ون توانایي ت ریس ،ميبوايت و نفوذ متل ان در ميان دانشآموهان ،كيفيت دینداري و
جهتگيريهاي ارهشي متل ان توجه ن ود ه نين ،اگر نهاد خانواده را به عنوان مقيلري مراتر
تليي كنيم ،روابط واا ین با فرهن ان ،ااگوهاي تربيتي ،اشتلات واا ین ،كاركردهاي نهاد خرانواده و
تقوالت ساختاري آن ميتوان به عنوان شاخصهاي آن در نظر گرفته شود غرض آنكره در ایرن
مرحله عناصري برجسته ميشون كه بر ماهيت ،ساختار ،ع لكرد و تقوالت واحر تقليرل ترأتير
ميگذارن واضح است كه انتخاب مقيطها ،سلحبن ي آنها و شاخصساهي درباره هر كر ام اه
آنها ملابد روات پهوهشهاي عل ي و تجربي بای انجام پذیرد مثمً مباني نظري و بررسريهراي
اكتشافي و یا روشهاي رای .براي تتيين روایي و اعتبار شاخصهاي هر متلير در اینجا نيرز بایر
رعایت و طي شود تا اه اختمط و به هم ریختگي مفاهيم و شاخصها جلوگيري شود ،به نقروي
كه شاخصهاي مهم مقيلي شناسایي و تفكيك شون
اكنون براي ت قيد بيشتر بقث اه مفهوم «ویهگي» 4یا خصيصه براي نامگذاري هر عنصر یرا
شاخص مقيلي استفاده ميكنيم در واق  ،ویهگي هر مقيط به متني انواع جریانهرا ،رونر ها،
موضوعات ،نهادها ،باهیگران ،پ ی هها ،متليرها ،هنجارها یا مناب «موجود در مقيط» اسرت كره
بای مشخص و تتریف شون اه این رو ،ماهيت یا جنس ویهگيهاي مقيط و واحر سرنجش
آن متفاوت است عنصر موجود در مقيط ميتوانر اجت راعي ،فرهنگري ،اقتصرادي ،فيزیكري،
كااب ي و

باش ض ناً عنصر مقيلي ماتر ميتوان باهیگر یا نيرشآفررین فرردي یرا نهرادي

باش این ویهگي ميتوان رون یا پ ی ه (مانن قومگرایي در مقريطهراي مررهي) یرا ویهگري
نهادي و ساختاري پای ار (مثمً فساد در نظام اجرایي یرا ناكارآمر ي دوارت) و یرا خصوصريت
ذاتي موجود در مقيط (مثل مره دریایي یا آبي منليره مرورد بررسري) باشر ایرن ویهگريهرا
ميتوانن عيني (مل وس ،فيزیكي ،قابل ان اههگيري) یا ذهني (نامل وس) باشن
1. Triat
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آن ه در اینجا مهم است ،استفاده اه چارچوب نظري و مفهومي مشخص و قابل اعت راد برراي
تتيين مقيطها و ت وین شاخصهاست به عبارتي ،مهمترین مم :براي نظمدهي به مقريطهرا و
ویهگيهاي مقيلي ،بهرهمن ي اه مبناي نظري م ون است آن ه در ایرن چرارچوببنر ي 4مهرم
است ،تتيين و انتخاب ویهگيها در وهله اوت و اتبات ارتباط یا ربطدهي ،6ه بستگي 3و یا وجرود
رابله علي 1است ،یتني در سلح نظري بتوان با ارائره مكانيسرم علري یرا چرخره روابرط علرت-
متلواي بين ویهگي مقيلي متين با واح تقليل رابله برقرار ن ود به سخن دیگرر ،انتخراب هرر
ویهگي مقيلي بای داراي توجيه نظري قابل اعت اد و متين باش
با بهرهگيري اه ادبيات آین هپهوهي و به منظور عبرور اه ملااتره ویهگريهراي كلري ،كليشرهاي و
ك تر متنيدار یا ك تر ماتر توصيه ميشود مقييان به شناسایي و ت قيد درباره ویهگيها بپرداهن كره
به ظاهر كماه يت و ضتيفان  ،اما بره تر ری .و در طروت همران داراي ترأتيرات اساسري و بنيرادي
خواهن ش مت والً اه این ویهگيها به عنوان عمئم ضتيف 5یاد مريشرود توجره بره ویهگريهراي
نوظهور و كمرن  ،پ ی ههاي غيرمنتظره و كوچك ،انقراف اه متيارهاي بهظاهر كماه يرت در ایرن
مرحله بسيار مهمان  ،چراكه به تجربه تابت ش ه وقوع تلييرات بنيرادي و مهرم در اترر وقروع چنرين
عمئم و نشانههایي پ ی ميآین هرچن در :و فهم این تلييررات مقيلري ضرتيف بسريار دشروار
است و نياه به بصيرت 2و پختگي و اتخاذ رویكردهراي تفسريري ،متناگرایانره و فرهنگري دارد ،امرا
مقييان بای تمش كنن هرآن ه دیگران در آیينه ن يبينن  ،در خشت خام ببينن

 .9جمعآوری اطالعات
پس اه تتيين و تشخيص شاخصها ،نشانهها و عمئم ،اكنون بای براي ج آوري اطمعرات و
دادههاي موجود براي اتبات حجم ،شر ت ،فراوانري و قروت هرر كر ام اه شراخصهرا ه رت
گ اشت در اینجا ،دادههاي آشكار و پنهان و شاخصهاي مستييم و غيرمستييم حائز اه يتان
تا وهن هر ویهگي مشخص شود ،چراكه در پارهاي اه موارد ،دادههاي مسرتييم مربروط بره هرر
1. Framing
2. Relevance
3. Correlation
4. Casual Relationship
5. Weak signals
6. Insight
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متلير در دسترس نيستن براي پویش مقيلي و ان اههگيري اطمعات هر ك ام اه شراخصهرا،
انواع و اشكات مختلف روشهاي ج آوري قابل استفادهان كه اه آن ج لهان  :پویش اه طرید
مشاه ه غيرمستييم (مثل ملااته نشریات و اطمعات ع رومي) ،تقييرد نظرامیافتره برر اسراس
قواع و رویههاي متين ،آن نانكه در روشهاي پهوهش تجربي داریم ،تقييد غيرنظامیافته یرا
اكتشافي و مشاه ه شرطي یا پویش با رویكرد واكرنشگررا اه طریرد یرك سرري اسرتان اردها
(ناظ ي )56-55 :4362 ،ه

نين ،انواع روشهاي ج آوري اطمعات مربوط به هر ویهگري

مقيلي (با رویكرد تركيبي) شامل ت اس هاي فرردي ،شربكه روابرط مقيرد ،تقليرل دادههراي
تانویه ،ج آوري گرزارشهراي رسر ي ،پي رایش مير اني ،مسرتن ات تصرویري ،مانيتورینر
رسانه ها ،مرور ادبيات ،ممقاتهراي ع رومي ،جلسرات بقرث گروهري ،گرروههراي مت ركرز،
فراتقليل ،اجراي تكنيك دافي ،نظرسنجي ،مرور تاریخ شفاهي ،ملااته مروردي ،بصرريسراهي
و است (ناظ ي )53 :4362 ،در واق  ،مقييان در این مرحله اه ت ام قرائن و شرواه  4برراي
سنجش و ان اههگيري هر ك ام اه ویهگيهاي مقيلري بهرره مريجوینر در اینجرا ،پيرروي اه
رویكرد هاویهبن ي یا تثليث 6داده ها ضروري است تا اه آن طرید شواه و دادهها در تتامل برا
ه یگر قرار گرفته و تج ي شون و در نهایت ،شناختها و ادرا:هاي ج ی ي را بره وجرود
آورن قابل ذكر است كه در بررسي هر ویهگي بای رون گذشته آن نيرز مشرخص شرود ترا اه
خمت رون پهوهي ،تقوالت و تلييرات آن در طوت همان مشخص ش ه و برداشت روشنترري
به دست آی ه ف اه رون پهوهي ،اطمعیابي اه وضتيت هر ویهگي و كشف ااگوهاي تليير و
تقوت آن است ،چراكه مقيط ها و عناصر ملر در آن ه واره در حات شر ن ،تلييرر و تبر یل
هستن و اه این رو ،اطمعات آنها نيز بای در طوت همان ج آوري شرون برراي ج ر آوري
اطمعات درباره هر ویهگي بای به موارد و سااالت هیر توجه كرد:
 4امكان پذیرش 3،كسا اطمعات و كشف آن ویهگيها ،وجود همينه براي ردیابي مسرت ر 1و
تقليل رون هر ك ام اه ویهگيها

1. Evidences
2. Triangulation
3. Feasibility
4. Tracking
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 6ميزان باتباتي /بيتباتي و پای اري /ناپای اري هر ویهگي در طوت همان و بر اساس همينههرا و
تقوالت مكاني
 3ميزان سادگي یا پي ي گي هر ویهگي
 1سلح دسترسي مقيد به اطمعات هر ویهگري؛ برهخصروص آنكره در موضروعات انسراني،
اجت اعي و اطمعاتي اه برخي اه ویهگيهاي مهم مقيط بره شر ت مقافظرت مريشرود (مثرل
اطمعات تجاري رقبا) و یرا اینكره فهرم و در :آنهرا نياهمنر بصريرتهراي ع يرد نظرري و
روششناختي دارد
 5تتيين ابتاد ،سلو و اجزاي هر ویهگي و تك يل كليه ابتاد آن
 2تتيين و كشف روابط دروني عناصر مقيط برا ه ر یگر ،تتيرين ميرزان انسرجام ،سراهگاري
دروني و همنوایي دروني ميان عناصر موجود در مقيط
در مج وع ،این نوع اه بررسيهاي مقيلي و ج آوري اطمعات درباره آنها را مريتروان
«ميزان تقليلپذیري» یا «قابليت تقليلپذیري ویهگيهاي مقيلي» نامي

 .5ارزيابی ويژگی (يا متغیرهای) محیطی
آن ه در گام چهارم انجام ميشود ،كاممً ماهيتي توصيفي دارد ،یتني ویهگي یرا متليرر مقيلري
شناسایي و تقوالت آن رص ميشود ،اما آن ه مهمتر است و در این مرحله بای انجرام شرود،
ارهیابي تأتير یا رابله هر ویهگي موجود در مقيط با سيستم مورد ملااته یا واح تقليل است
در واق  ،در این مسئله ربطدهي ميان مقيط بيروني با متلير وابسته بای تقليل شود شای بتوان
گفت امكان ت ایزگذاشتن ميان این مرحله با مرحله قبل دشوار باشر چرون برا ارهیرابي ميرزان
ربط دهي هر عنصر مقيلي است كه وهن و جایگاه آن مشخص ميشرود و اساسراً ترا ارهیرابي
روشني اه هر متلير به دست نيایر  ،امكران و ضررورت ج ر آوري اطمعرات دربراره آن نيرز
مشخص و ميسور ن يشود در حيييت ،این تفكيك تا ح ودي جنبه آموهشي دارد و در ع رل
امكانپذیر نيست ،به این متني كه بر اساس چارچوب نظري ،یك عنصر مقيلي مثل وضرتيت
دسترسي به مناب آبي ابت ا به عنوان یك ویهگي مهم تتيين (در مرحله  )3و سرپس ج ر آوري
اطمعات درباره آن انجام ميشود (در مرحلره  )1و در مرحلره  5ربرط و اتصرات آن برا واحر
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تقليل مشخص ميشود و به ارهیابي آن ميپرداهیم ارهیابي بهطور دقيد یتني آنكه هرر عنصرر
چه ربلي با سيستم مورد ملااته دارد در انجام این ارهیابي بای به تقليل موارد هیر برراي هرر
ویهگي ه ت گ اشت:
 5-4فرصتساهي ،بت ته ی آميز یرا رقرابتي ویهگري (در شررایط جراري و آینر ه) بایر
مشخص شود كه هر عنصر مقيلي چه نوع و ترا چره حر امكانرات ،ظرفيرتهرا ،تسرهيمت،
گشایش ،قابليت و توانمن ي براي واح ملااته ایجاد كرده و مناب و همينرههراي مثبتري برراي
تقيد اه اف به وجود ميآورن به عبارتي ،متلوم شود هرر عنصرر مقيلري بره كر امیرك اه
اه اف سيستم مورد ملااته یاري ميرسانن و با چه درجهاي اه ش ت و تأتيرگذاري نكته مهم
آنكرره ،چررون ویهگرري در ذات خررود توأم راً موج ر ته ی ر و فرصررت اسررت ،بای ر شررروط و
پيشفرضهاي فرصتبودن یا ته ی بودن آن نيرز مشرخص شرود؛ یتنري هرر ویهگري در چره
صورت فرصت و در چه صورت به عنوان ته ی ع ل خواه كرد
 5-6آماج یا مقل م اخله و اترگذاري هر متلير؛ بای مشخص كرد ویهگي مقيلري (مرثمً
تنوع قومي در كشور) با كجاي سيستم مورد ملااته یا با ك امیك اه اه اف آن مرتبط است بره
عبارتي ،مقل م اخله و دایره نفوذ و تأتيرگذاري آن كجاست؟

اجزاي واحد تحليل

عناصر
محيطي

 5-3هر ویهگي در چه ميل هماني تأتيرگذار است؟ اكنون (در شرایط جاري یا در آین ه)
آیا ویهگي یا عنصر شناسایيش ه هماكنون نيز بر سيستم مورد ملااته اترگذار است یا در آینر ه
اتر ميگذارد (باه هم ردّ پا و ضرورت آین هپهوهي را در ملااتات مقيطشناسي شراه یم) آیرا
ربط و تأتير هر ویهگي به صورت باافتل و مشهود وجود دارد یا آنكه تأتير آن به صورت باايوه
و در آین ه رم خواه داد؟
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 5-1دامنه و ش ت اتر و حوهه نفوذ هر ك ام اه ویهگي ها بای مترين و رتبره بنر ي 4یرا
اواویت بن ي شود شای بتوان گفت ن ره نهایي هر متلير مقيلي اه تفاضل فرصت ساهي آن
اه ته ی هایي به دست ميآی در نهایت ،ايستي منظم اه تكترك ویهگري هراي مقيلري بره
دست ميآی

ارهیابي ته ی آميز فرصتساهي
ویهگيها
ویهگيها

آماج یا مقل
م اخله

شروط ميزان شروط ميزان

تأتيرات هماني
اكنون

ن ره اواویت و اه يت
نهایي هر ویهگي

آین ه

(باافتل) (باايوه)

آن ه در بن هاي باال آم ه ،تنها راهن ایي اج ااي برراي تقليرل مقريط یرا شررایط اسرت و
اجراي این مرحله اه پهوهش كاممً منوط به خمقيتهاي فردي تقليلگر است به عنوان مثات،
اگر ه ف تقليل وضتيت اه اف رقبا (به عنوان متلير مقيلي) را داشته باشريم ،آنگراه تقليرل
موارد هیر مهم خواهن بود:
 4ميزان احت ات تقيد اه اف رقباي موجود در مقيط
 6همان وصوت رقبا به اه اف
 3شانس یا امكان تقيد اه اف رقبا

 .8پاسخگويی و واکنش تدافعی در قبال هر ويژگی
ه ف نهایي اه پهوهشهاي مقيطشناسي ،انتيات باهخوردها ،شناخت ناهمخوانيها و باهخواني
سياستهاي ناموفد ،ت وین یا اصم راهبردها و طراحي ااگوي مللوب است بنرابراین ،پرس
اه ارهیابي ویهگيها بایستي پيشنهادها و طر هایي براي پاسخگرویي 6بره موقتيرت ،مقريط یرا
صقنه كه در مراحل قبل تقليل ش ه ،ارائه كرد ،چراكه فررض برر آن اسرت كره مقريطهرا یرا
1. Ranking
2. Responsibility

چارچوب روششناختی برای پژوهشهای محیطشناسی رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 34

صقنهها و آرایشهاي مقيلي ،شرایط ویههاي را بر فراین تص يمگيرري تق يرل مريكنر در
اینجا مقيد ميتوان به عنوان فرد بيطرف یا وفادار به واح تقليرل (و بره عنروان عضروي اه
عناصر سيستم مرورد بررسري) بره ارائره راهبردهرایي برراي تتامرل بهترر برا مقريط ،انلبراق و
ه اهن ش ن با مقيط بپرداهد این تلييرات در موارد هیر امكانپذیر است:
 تليير در اه اف ،ااگوي مللوب و چشمان اهها در واق  ،مقيط به عنوان نيرو یا عامل فشار،ما را موظف به اصم یا تت یل در اه اف نهایي مين ای
 تليير در برنامهها ،سياستها ،تص ي ات و راهبردها تليير در ساختارها و ساهماندهي تليير در روشها و سبكهاي م یریت و تخصيص منابتوجه به این جزئيات اه آن روست كه یافتههاي پهوهش مقريطشناسري ،عراملي مراتر برر
سياستگذاري و برنامه ریرزي مر یریت راهبرردي اسرت و صررف ًا اه سرر رفر تكليرف انجرام
ن يشود ،بلكه مياص و تأتيرات ع لي و متيني بر سيستم مورد ملااتره دارد در واقر  ،نفرس
توصيف یا تبيين مقيط و كشف روابط ميان مقيط و سيستم كافي و وافي بره ميصرود نيسرت،
بلكه تقليل شرایط مقيلي بای قلتاً منجر به اصم و تت یل در برنامرههرا بشرود در ادبيرات
راهبردي و سياست پهوهي این نوع واكرنش را واكرنش تر افتي یرا حر اكثر واكرنش اقتضرایي
(عكساات ل مناسا در قبات اقتضائات) ميگوین كه گویاي درجهاي اه واق بينري در مواجهره
با مقيط و یادگيري اه آن است

 .7پاسخگويی يا واکنش تهاجمی در قبال هر ويژگی
مقيط شناسي صرفاً به متناي ت كين و پيروي اه اقتضائات و واقتيات مقيلي نيست ،بلكه به
متناي شناخت مقيط براي تسلط ،تليير و م اخله در آن براي تأمين اه اف واح تقليل نيز
هست كه به متناي اتخاذ رویكرد تهاج ي در مر یریت راهبرردي و سياسرتگرذاري اسرت
مسئله در اینجا آن است كه ما چه تلييري را مي توانيم یا بای در مقيط ایجاد كرده و اع رات
كنيم تا مقيط را رام و اسير اه اف مللوب خود و ه اهنر

و ه رراه برا خرود سراهیم در
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واق  ،این نيز نوع خاصي اه مواجهره برا مقريط اسرت كره در خرمت آن مقريط را بره نقرو
هوشيارانه مت اري و مهن سي و باهطراحي مي كنيم تا بتوان در خر مت تقيرد راهبردهرا و
سياست ها درآم ه و پياده ساهي آن ها را تسهيل كن در اینجا ،یادآوري این نكته مهرم اسرت
كه م اخله و تمش براي تليير در مقريط بره ویرهه عناصرر مقيلري پایر ار ،نهادینرهشر ه و
ساختاري ،امري بسيار دشوار ،طوالني و پرهزینه است كه ع تاً نيز بي تأتير و یا حتي داراي
تأتير مخرب و منفي در مقيط است تجربه م اخ مت بشر در امور هیست مقيلري ،سياسري،
اجت اعي و فرهنگي طي دو قرن اخير نشان مي ده این م اخمت مت والً توأم با ریسك باال،
ناامني آفرین و مخرب بوده است ،به این متني كه م اخمت و سياست ها نه تنها به تقيرد و
اجراي سياست هاي ت وینش ه ك كي نكرده ،بلكه شكست خورده و حتي ملایر با اه اف و
سياست هاي ت وین و طراحيش ه اه آب درآمر ه اسرت اه ایرن رو ،تصر يم بره هرر گونره
م اخله در مقيط بای با ح اكثر شناخت ،برخورد ه ه جانبه و فراگير و با اتخاذ ت هير ات و
مي مات و اه ه ه مهمترین ،به صورت بلئي و ت ریجي انجام پذیرد
نكته مهم دیگر آنكه در برخي موارد ،اساساً ه ف اه مقيطشناسي ،اع ات تلييررات متينري
در مقيط است ،به این متني كه موضوع مورد ملااته ذاتاً به مقيط ملااته باهميگردد به عنوان
مثات ،اگر سياست یا موضوع مورد ملااته «ت وین استراتهي براي كاهش گرایش به جریانهراي
افراطگراي قومي و مذهبي در غرب كشور» باش  ،اساساً موضوع مورد ملااتره بره یرك سرري
م اخمت مقيلي مربوط ميشود و اه این رو ،ه ف نهایي این پهوهش اع رات مج وعرهاي اه
تلييرات در مقيط (غرب كشور) است در این حاات ،پرهوهشگرر بایر راهبردهرایي را برراي
آرایش روابط نيروها و عوامل و عناصر مقيلي موجود در صرقنه طراحري ن روده و مير مات
تقيد آنها را فراهم ن ای به نظر ميرس با اجرا و پيگيري مراحل هفتگانره گفترهشر ه ،یرك
ملااته مقيطشناسي ت امعيار و كامل انجام خواه ش  ،اما بای توجه داشت كه مقيطشناسري
به عنوان چارچوب روششناختي راف ت ام اه اف و موضوعات پهوهشهاي سياسرتگرذاري
نيست ،بلكه این نوع تقيييات را بای صررفاً بره عنروان بخشري اه پرهوهشهراي راهبرردي و
سياستپهوهي تليي و در نظر گرفت
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نتیجهگیری
مقيطشناسي به عنوان رویكرد ،چارچوب یا موضوع پهوهش ن يتوان بياعتنا به اصوت كلي و
پذیرفتهش ه براي تقيييات عل ي باش و توجه به ت امي اازامات روششناختي مانن بيطرفري
مقيد ،ابتنا بر شواه تجربي ،نظریهمقوري ،شرفافيت ،دقرت و

در اجرراي آنهرا ضرروري

است در واق  ،آن ه به عنوان فراین یا مراحل مقيطشناسي ذكر ش  ،به منظور رعایرت ه رين
ممحظات و دقاید روششناختي بوده و پایبن ي و وفاداري به آنهرا ضرروري اسرت یكري اه
مهمترین وجوه ت ایز پهوهش مقيطشناسي ،رویكرد تركيبي آن است روش تركيبري در اینجرا
به متناي تركيا نظریهها ،تركيا روشها و تركيا دادههاي متنوعي است كه اه مناب مختلرف
به دست آم ه و گردآوري ش ه اسرت بنرابراین ،اجرراي چنرين طرر هراي پهوهشري نياهمنر
م ارست و طيكردن تجربههاي متت د پهوهشي است ه

نين ،مقيطشناسي اازاماً خاستگاه یا

ماهيت بين رشتهاي دارد ،چراكه اگر مقيط را صرفاً به یرك بتر خراص (اجت راعي ،سياسري،
هیست مقيلي ،تكنواوژیك ،قانوني ،نهادي و ) تيليل دهيم ،یافتهها ناقص و مقر ود شر ه و
ت وین استراتهي نهایي با مشكل مواجه ميشود بنرابراین ،پرهوهشگرانري كره دسرت بره ایرن
تقيييات ميهنن بای داراي تجربيات متت د پهوهشي در رشتههاي مختلف باشرن و یرا اینكره
تيم هاي پهوهشي خاصي باشن كه هر ك ام به یكي اه رشتههاي مختلف دانشگاهي تتلد داشته
باشن كه در این صورت هم مشكل تلفيد ،ه اهن ساهي و یكپارچهساهي دادههرا برروه پير ا
ميكن در واق  ،مشكل اساسي پهوهشهاي تي ي ،ه اهن ساهي و ادغام نظریهها ،روشهرا و
دادهها در قااا یكپارچه است
نكته نهایي در اینجا مسئله روایي و اعتبار یافتههرا در پرهوهشهراي مقريطشناسري اسرت
مقيطشناسي نبای به عنوان مقصوت مج وعه تأممت شخصي ،فرردي و یرا ذهنري مقيرد یرا
مقييان تليي شود ،بلكه بای مقصوت تفكر ج تي بروده و تأیير و ح ایرت ج ر هیرادي اه
متخصصان اهل فن را داشته باش بنابراین ،شایسته است ت ام یافتهها در هر مرحلره اه فراینر
روششناختي به رؤیت ج تي اه متخصصان رسي ه و با مشراركت و نظرارت و م اخلره آنهرا
ارائه شود ملابد مت وت ،مشاركت ح اكثري بهرهگيران ،تص يمگيرن گان و ذينفتان در طروت
پهوهش ضروري و اازامي است
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پهوهشهاي مقيطشناسي ،پویش مقيلي یا كراوش مقيلري ،نروع خاصري اه طرر هراي
تقييياتي است كه در حوهه پهوهشهراي آینر هپهوهري ،سياسرتگرذاري ،سياسرتپهوهري و
م یریت راهبردي كاربرد دارد و در رشتههاي مختلرف علروم ،برهخصروص علروم كراربردي و
ع لي مورد استفاده قرار ميگيرد به رغم اه يت و ضرورت اینگونره ملااترات ،متأسرفانه ترا
كنون چارچوب م وني به اقاظ روششناسي در اختيار مقييان اینگونه طر هراي تقيييراتي
نبوده اسرت اه ایرن رو ،در نوشرتار حاضرر ترمش شر یرك منلرد مشرخص روشري برراي
مقيطشناسي ت وین و طراحي شود به این منظرور ،در ابتر ا مرروري برر خاسرتگاه و جایگراه
مقيطشناسي انجام ش  ،سپس مفهوم مقيط و مقيطشناسي برا رویكرردي برين رشرتهاي ارائره
گردی و در ادامه ،مراحل یا گامهاي اساسي اجراي یك طر پهوهشي مقيطشناسري پيشرنهاد
ش مج داً بای تأكي كرد مقيطشناسي اازاماً پهوهش بين رشتهاي است و در آن بای به ت رام
اصوت عل ي پذیرفتهش ه در پهوهشهاي علوم انساني و اجت اعي وفرادار و متتهر برود امير
آنكه این چارچوب مورد توجه مقييان و دانشجویان عمقهمن قرار گرفته و با نير و ارهیرابي
آنها اصم و تك يل شود
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دوورتي ،جي ز و فااتزاگراف ( )4316نظريههای متعارض در روابط بینالملل ،ترج ره عليرضرا طيرا و وحير
بزرگي ،تهران :ني
ناظ ي ،فرهاد ( )4362آيندهپژوهی ،مفاهیم و روشها ،تهران :ماسسه آموهش و پرورش صنای دفاعي
انف ،اچ ایگور و ادوارد جي مك تافل ( )4364استقرار مديريت استراتژيك ،تهران :س ت

