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 مقدمه  
هراي  امنيتري در كثيرري اه    گيرري پ یر ه  هرا و بسرترهاي شركل   توجه به مقيط، شرایط، همينه

هراي علروم انسراني و اجت راعي رایر. اسرت        امنيتي و نيز سایر رشرته  -راهبرديهاي پهوهش

صورت مستييم و اصرلي و در مرواقتي   گاهي به ،سنجش و ارهیابي شرایط و اقتضائات مقيلي

شرود  ایرن در حرااي    هاي پهوهشي ملر  مري عنوان مسائل و دغ غه به صورت غيرمستييم به

شرناختي خاصري پيرروي    است كه مت والً این دسته اه تقيييرات اه ااگرو یرا چرارچوب روش    

هرایي مشرلوت   ها و تقليرل اه عنوان و مسئله خود به ارائه دادهفارغ مقييان    بنابراین،كنن ن ي

ها و ابزارهایي بهرره  شناسي ن ارد و یا اینكه اه روشمقيطروشني با  شون  كه چن ان رابلهمي

رسر  چرارچوب و   نظرر مري   به ،طور كلي به  شناسي ن اردروشني با مقيط گيرن  كه ارتباطمي

در حرااي كره    ،واقر   هاي پهوهشي با این عنوان وجود ن ارد  درقاع ه متيني براي اجراي طر 

ضررورت انجرام    ،شناسري مترترا اسرت   مقيط هايشناختي متت دي بر طر هاي روشضتف

هراي دانشرگاهي بره اتبرات     شناسي طي یك دهه اخير در اكثر رشرته هاي تقييياتي مقيططر 

  ش   شایان ذكر است كه نرسي ه و مقييان فراواني در این حوهه مشلوت تقييد ش ه یا خواه

اسراس   ه تقييد دارن   برر لات بتع  ه این مقييان نيز در حوهه ملااتات راهبردي و امنيتي اش

هاي موجود، در نوشتار حاضر، ض ن مرور اج رااي  این مسئله و با علف نظر به خأل و دغ غه

شود چرارچوب  ميتمش  ،هاي مختلف عل يبر مفهوم مقيط و خاستگاه و جایگاه آن در رشته

سرااالت   بنرابراین،   ت وین و پيشنهاد شرود  يهاي پهوهشح و منظم براي اجراي چنين طر يمن

 ان :اصلي نوشتار حاضر به قرار ذیل

هراي علروم اجت راعي و علروم انسراني      شناسي در پرهوهش مفهوم و جایگاه مقيط و مقيط  4

 ت؟چيس

 ؟ستا شناسي ك امهاي پهوهشي مقيطفراین  )مراحل( ت وین و اجراي طر   6

 باش ؟سي و ارهیابي متليرهاي مقيلي ماتر بر واح  تقليل چگونه بای  رنقوه بر  3

شناسي در ادبيات ملااتات م یریت استراتهیك به عنوان یك مرحلره  مت والً موضوع مقيط

شناسري داخلري و   شود و این گام به دو بخرش مقريط  شناسي در نظر گرفته مياه فراین  مقيط

(  4331بيگري،  ؛ حسرن 4361؛ دیویر ،  4361شود )براي مثرات ن :: سررتو،   خارجي تيسيم مي



 3 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررر شناسیهای محیطشناختی برای پژوهشچارچوب روش

اا لل، ملااترات جلرافيراي سياسري و مشخصراً     ات علوم سياسي و روابط بيندر ادبي ،ه  نين

؛ 4366شناسري توجره شر ه اسرت )برراي مثرات ن :: افتخراري،        ژئوپليتيك نيز به بقث مقيط

بنر ي و  مت والً به تيسريم  هاپهوهش در ایناما مسئله اصلي آن است كه  ،(4361غرایاق هن ي،

شرود و ك ترر بره ممحظرات     سلح یا دامنره اكتفرا مري    تفكيك مقيط اه اقاظ موضوعي و نيز

شرود  بره عبرارتي، نقروه     گيري شرایط مقيلي توجره مري  شناختي براي سنجش و ان اههروش

هاي مقيلي برا موضروع   افهادهي مخصوص نقوه سنجش و ربطه بن ي و ب، اواویتیيشناسا

اصرل مسرئله در ملااترات    دانريم  شود، در حااي كه نيك مري مورد ملااته با سكوت برگزار مي

هراي مقيلري اسرت كره خرود نياهمنر  فراینر         افره امقيلي بررسي دقيد فاصرله یرا نسربت م   

شناسري بره   در ادبيات علوم اجت راعي نيرز موضروع مقريط     ،شناختي است  اه سوي دیگرروش

هاي رای. در علوم انساني مل ح نظرر بروده اسرت )بره     صورت غيرمستييم و در قااا انواع نظریه

هر نوع تبيين و برقراري رابله علي ميران   ،در نظریه مي ان بوردیو( چراكه به طور كلي ،ان مثاتعنو

توانر  در نظرر   شناسري مري  متليرهاي مستيل )ساختاري، عيني، ذهني و    ( به منزاه نوعي مقريط 

 گذاري ملرر  ها مت والً رویكرد راهبردي و سياستگرفته شود، با این تفاوت كه در این پهوهش

مانن   به عبرارتي، هرچنر    نيست و ع  ه این ملااتات در سلح اه اف توصيفي یا تبييني باقي مي

شناسري  ها مكفي و مين  است، اما خاستگاه این ملااترات مقريط  شناختي این بررسيفراین  روش

گذاري بهرره  چگونه و با چه مكانيس ي در سياست هاآنهاي نيست  حتي مشخص نيست اه یافته

( توجره شرفاف و روشرن و    ش هگفتهدر ملااتات رای. )در هر دو حوهه  ،شود  بنابراینگرفته مي

شرود و هرر كر ام بره     شناسي ن ري شناسي به موضوع مقيطخصوص اه حيث روشه مستيي ي، ب

وفاداري بره كليرت ایرن فراینر  و توجره بره ت رامي         كه در حاايپرداهن   بخشي اه این فراین  مي

 آی  وري است و این خمئي است كه مسئله ميااه حاضر به ش ار ميمراحل آن ضر

هراي مشخصري وجرود    به دايل ماهيت اكتشافي نوشتار حاضر، امكان طر  فرضيه یا فرضيه

شناسري  هاي مقريط ه ف اصلي ميااه ت وین و ارائه پيشنهادهایي براي پهوهش ،ن ارد  در واق 

فررض كلري   پريش  ، یریت راهبردي بن ای   بنابرایناست كه بتوان  مساع تي به مقييان علوم م

 ،پذیر است و تانياًشناسي امكانشناختي براي مقيطميااه آن است كه اوالً ارائه چارچوب روش

هراي ملرر    هاي رای. در علوم اجت اعي و دغ غهشناسيبا تلفيد رویكردهاي مختلف و روش
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شناسي( و رویكررد  بي )موج سوم روششناسي تركيدر ملااتات امنيتي و علف توجه به روش

 شناسي ه ت گ اشت شناختي در حوهه مقيطتوان به ت وین مبناي روشمي 4بن يهاویه

 

 شناسیخاستگاه مطالعات محیطالف. 
قررار   6پهوهري هراي سياسرت  عنوان رویكرد پهوهشي، در چرارچوب پرهوهش   شناسي بهمقيط

گيرري  گيرد  اه منظر فلسفي، ان یش ن ان بزرگي ه  ون ال: بر اه يرت مقريط برر شركل    مي

شناسري اساسراً در همرره    مقريط  ،در ادبيات ج ی  علوم اجت راعي اما  ،ان شخصيت تأكي  كرده

گيررد و در آن  و مر یریت اسرتراتهیك قررار مري    م یریت دواتي  ،ملااتات راهبردي، باهرگاني

هراي تر وین اسرتراتهي برراي     عنوان یكي اه مي مات و یا گرام  به 3ملااتات پستحوهه با نام 

 ؛فصل دوم :4331، سراتو ؛4331، شود )دیوی ا در نظر گرفته ميهها، ماسسات یا دواتساهمان

هاي ژئوپواتيك و ژئوكراا ر مرورد توجره    در رشتهشناسي مقيط ،ه  نين ،(4331، بيگيحسن

 و غرایراق هنر ي   ؛415: 4336شرومرد،   ؛13: 4361كروهن،   ؛4361ج ي قرار دارد )حير ري،  

شرين  تانر ، پرایيز     ؛4361طور در ملااترات امنيتري )افتخراري،    ه ين  (112: 4334، رسون 

( اه 4316و دوورتري و فرااتزگراف،    4311اا لل )باربر و اسر يت،  روابط بينرشته در  ،(4361

اسرت  در حروهه ملااتراتي    مل رح نظرر    ،آیر  يش ار م آنجا كه مقيط منب  مهم ق رت ملي به

ا رویكررد  یر براني یكري اه چنر  تكنيرك     ش مقيلي و دیر ه وكا ،شناسيپهوهي نيز مقيطآین ه

شناسي و ملااتات فرهنگي نيز شناسي، مردمهاي جامتهآی   در رشتهش ار مي پهوهشي رای. به

فضرا   ،اه ج لره مير ان )بوردیرو(   توجه به متليرهاي مقيلي با اافاظ، تتابير و مفاهيم مختلرف  

موقتيررت، همينره، جلرافيرراي اجت راعي سرراختار، فضراي نهررادي،     (روفرو ا)كاسرتلز، هرراروي و  

توجره بره ملااترات و     ،    مورد توجه بوده است  بنرابراین ز( ونگرایي )گي گرایي و مكانهمينه

هاي مختلف بوده و اه ج له مفراهيم یرا   متليرهاي مقيلي مورد عنایت كثيري اه مقييان رشته

اي دارد  شای  بتوان این شرایط را ناشري اه آن دانسرت   رویكردهایي است كه ماهيت بين رشته

توجه به متليرهاي گاه در خأل و ب ون هيچ ،طور كلي به ،فراین ها و رون هامتليرها، كه ملااته 

                                                                                                                             

1. triangulation 
2. Policy Research  
3. PEST 
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تا  21وقتي علل شكست  ،اه نگاه م یریت راهبردي ،  براي مثاتپذیر نخواه  بودامكانمقيلي 

بخش مه ي اه دالیل آن به ضتف ملااتات مقيلري   ،شودبررسي مي هادرص ي استراتهي 31

جت راعي،  اي، اهاي توسرته انواع پ ی ه وقتي به علل بروه ،شناسيشود و یا در جامتهمربوط مي

مقلري در مقريط    و تأتير بمانيلراع و قاطتانره متليرهراي برومي     ،شودسياسي و     پرداخته مي

واق ، صرف نظرر اه     دراستاا لل در مقيط دور غيرقابل انكار نزدیك و متليرهاي ملي و بين

اه  ،در تقليرل دارد  اابتره   یيبسزاتوجه به مقيط و شرایط آن تأتير  ،ياي و تخصصعمئد رشته

ت رامي  توانر   مري كره   استه ين ابت ا بای  دقت كرد مقيط در متناي كلي آن اصلم  مبه ي 

به دايل ه ين اشرت ات وسري ،   بنابراین،   متليرها و عوامل ماتر و ابزارهاي تقليلي را در برگيرد

 شود ساقط مي انتفاعاه حيز عنوان ابزار تقليلي  بهاین مفهوم 

 

 مفهوم محیطب. 
هراي  هراي متتر دي در رشرته   مفهوم مقيط داراي مترادت  ،الوي و نيز مفهومي و نظرياه نظر 

، بافت یا 6و فضا 4مختلف دانشگاهي و عل ي است  در رشته مت اري و شهرساهي مفهوم مكان

ریرزي شرهري، قل ررو یرا     ، در جلرافيا و برنامره 1شناسي مي انشناسي و جامته، در روان3همينه

 6یرا مكران یرا جرا     1مفاهيم مقل ،هاي دیگربتضي رشته ومقيط هیست در  2و موقتيت 5ناحيه

 شون  مت والً برابر مقيط در نظر گرفته مي

كنن ه انساني و غيرانسراني، مل روس و   به متناي اج ااي آن شامل كليه عوامل مقاط 3مقيط

باافترل  طرور براايوه یرا     به ،نامل وس است و ه ه عوامل و نيروهایي كه نسبت به یك ارگانيزم

نروع   گونه عامل بيرون اه سيستم یا واح  تقليل و هرر  هر ،عبارتي شود  بهرا شامل مي  ماتران

ه ره   ،ايرشته شود  اه منظر بينگر را شامل ميارگانيزم، ساهمان یا كنش بر ع لكردماتر متلير 

                                                                                                                             

1. Place 
2. Space 
3. Context 
4. Habitués 
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6. Situation 
7. Locate  
8. Location 
9. Environment  
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و كيرف  اجت راعي و    ( كره برر كرم      عناصر )تكنواوژیك، فرهنگي، سياسي، هیستي، اقتصادي،

گيرن   مسئله در اینجا آن است كه مقييان در ذیل این مفهوم قرار مي ،متلير وابسته تأتيرگذارن 

انر  كره   بنر ي رسري ه  ها تقليل و بررسي مسائل مختلف به این ج  گران پس اه ساتو تقليل

 ه شران، واقتراً اه عهر   هاي تخصصيمتليره )یا حتي چن متليره( در درون رشتهتك يهابررسي

اي حركت كرد و رشته بای  به س ت ملااتات بين اه این رو،  آی ها برن يتبيين و توجيه پ ی ه

ساهي ت امي عوامل و متليرهراي مراتر   ملااتات نيز تركيا، تج ي  و یكپارچه گونهاینجوهره 

هراي پویرا   كارگيري و طراحري مر ت  خاصي مانن  به شناسياست كه اابته خود اقتضائات روش

مقيط دربرگيرن ه ه ره عوامرل و نيروهراي     ،حاتدر عين بتني بر هوش مصنوعي بوده است  م

و فضرایي اسرت كره     اسرت آفرینري  صورت باايوه یا باافتل در حات نيرش  خارجي است كه به

 آن تتریرف و تشرخيص   بر اسراس توانن  نياههاي خود را مي ها و   ها، دوات، ساهمانباهیگران

به تا رسي ن  هاآنبن ي و امكان پيگيري دسته ،هاي موجود در مقيطه قابليتداده و با استفاده ا

طور مست ر  دانن  كه بهمي 4رانگونه متلير پيش فراهم ن این   بتضي نيز مقيط را هررا اه اف 

اه نگراه  ان   تبات و پابرجا( ش هبانهادینه ) اه این رو،و پای ار در پيرامون ارگانيزم قرار دارن  و 

نظام نباش  و بتوانر  روي اهر اف مرا اترر بگرذارد، مقريط       هر نيرویي كه جزء خرده ،راهبردي

، 6مقيط شرامل عوامرل و متليرهراي فضرایي ماننر  مكران       ،اه منظر جلرافيایيشود  تتریف مي

گيرري اسرت  اه   هاي تصر يم هاي اجت اعي و نظام( حتي تفاوت1)مثل وضتيت همين 3موقتيت

تروان پيشرينه، مقريط،    نظریه اوه ان، متن یا همينه را مري  ،طور ویهه ا و بههمنظر نظریه سيستم

مرتن یرا    ،يبره عبرارت  گيرد  كه یك واقته یا رخ اد را در بر ميمتني كرد چارچوب یا وضتيتي 

گيررد  در برداشرتي   هایي است كه یك موقتيت را در خود مري همينه مج وعه شرایط یا واقتيت

كن  آن را در: كنيم، مرتن یرا   افت  و به ما ك ك ميدر آن اتفاق ميكه چيزي  «شرایلي» ،دیگر

مقيط را به دو دسته متني و فرامتني تيسريم   ،(  اه این هاویه4313ناميم )موار، همستان همينه مي

اي دیگرر،  وسيله هنجارهاي هباني رای. شرناخت  اه هاویره   توان بهكرده و متتي ن  مقيط را مي

                                                                                                                             

1. Drivers Variable  
2. Space 
3. Location 
4. Topography  
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كنر   پيترر   گر در آن نيرش ایفرا مري   یا كنش اي است كه ساهمانصقنه مقيط، شرایط و آرایش

ش ني دارد كه فضا و جامته اه هم تفكيكتأكي   4شناسي فضایيبا طر  اصلم  جامته ،مون ر

ان  و هاي اجت اعيكنن ه پ ی هنظم فضایي، تتيين و متليرها ان  نيستن  و ه واره در حات تتامل

هراي اجت راعي باشر     كنن ه یا مان  براي انواع خاصي اه پ یر ه ن  تسهيلتوااین نظم فضایي مي

هرا در  (  مفهوم جلرافياي اجت اعي برر ایرن نكتره تأكير  دارد كره پ یر ه      112 :4334)سون ر، 

اسراس   برر  ،دهنر   سرون ر  هاي متفاوت به شركل متفراوتي رم مري   هاي مختلف با تاریخمكان

ظرف روابط اجت راعي اسرت   حتي متتي  است فضا نه تنها هاي كاستلز، هاروي و اوفور نظریه

تروان اه امرر   امر فضایي را ن ري  ،بلكه تجلي روابط احت ااي بين امور اجت اعي است  به عبارتي

هاي اجت اعي داراي هستي فضایي و مقلي هستن   به ه رين سرياق   اجت اعي ج ا كرد و پ ی ه

در   ه ران سراختار دانسرت    برر توان برايط را ميگي نز، مق 6و با مراجته به نظریه ساختاربن ي

در ان   سراختارها،  ساختارها مركا اه قواع  و مناب  مادي هستن  كه بيانگر شرایط كنش ،اینجا

  (152: 4334كنن  )سون ر، كنش را هم توان ن  و هم مق ود ميتتبير گي نزي، 

ها، ها، فرصتمقيط شامل كليه رون ها، شرایط، فضاها، مناب ، مق ودیت ،در تتریف نهایي

هرا،  هرا، قابليرت  هرا، ظرفيرت  رانها، ساختارها، ترتيبات، نهادهرا، پريش  ته ی ات، نيروها، مي ان

 و 1من سراهها تروان ها یرا  كنن هها، تسهيلبرن ه، پيش3هاها، باهدارن هها، موقتيتباهیگران، مكان

 سيستم مورد ملااته هستن  متلير یا هستن  كه مرتبط و ماتر بر  5یيهااصلكا:

ناگفته پي است كه مقيط مفهومي كاممً نسبي است و تتریف و تق ی  آن بستگي تامي بره  

تتيين مقيط سيستم منروط بره تتریرف آن     ،عبارتي   بهب( 4331)وكيلي،  تتریف سيستم دارد

ست  برر ه رين   پذیر نيشناسي امكانمرهشناسي، مقيطو تق ی  مرههاي آن دارد  ب ون سيستم 

فضرایي   و هيچ نظریه ع ومي مقيلي یرا فضرایي هرم نر اریم چرون مفراهيم مقيلري        ،اساس

مقتوایي هستن ، مگر آنكه مشخص كنيم چه نوع اشيایي با چه نروع قر رت عل ري    انتزاعات بي

 تلير مورد بررسي چيست؟و اساساً موضوع یا م آورن ه روابط فضایي هستن  به وجودع مً 

                                                                                                                             
1. Spatial Sociology  
2. Theory of Structuring  
3. Blockers 
4. Enablers  
5. Frictions 
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 گران و بازيگرانتأثیرات ذاتی محیط و مکان بر کنشج. 
هاي مشتر: و مشابه و شای  خصوصيات جهراني و یكسران، افرراد،    غم برخي ویهگيبه ر

هراي پيرامروني هسرتن      تأتير و نفوذ مقيط ها به ش ت تقتها، موضوعات و پ ی هگروه

توأماً تقت تأتير  نيجهاني دارن ، یت /هاي بوميها ویهگيدر تقليل اج ااي پ ی ه ،بنابراین

شرایط مقيلي، بومي و مقلي اه یك سو و شرایط جهاني و ع ومي، مراهوي و آن ره بره    

هاي انساني و اجت راعي هیرر   ها و پ ی ههستن   انسان ،شودذات و ماهيت بشر مربوط مي

هاي دورترر  ها و مكانستييم و بمواسله و پس اه آن مقيطهاي مها و مكاننفوذ موقتيت

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

پرداهان اشاره كرد كه اساسراً  هاي كثيري اه دانش ن ان و نظریهها و نظریهبه ای هاینجا بای  

نيستن  و آدمي را كاممً تقت تأتير اقتضرائات و   طب  و ذات تابت و متيني براي بشر قائل

ي مانن  اسكينر، واتسون، شناسي، رفتارگرایانبراي مثات در روان  دانن رون هاي مقيلي مي

شناسري    در ادبيات م یریت استراتهیك و روانادوارد توا ن و اشلي چنين اعتيادي دارن 

 «خراص خودشران   گي مسائل به بافتوابستگي و چسبن »عنوان  تقليلي اه این واقتيت به

ها به دو شكل برا    انسانساهدكه مفاهي ي مانن  وابستگي به مسير را ملر  مي شودیاد مي

واسله حضور در  زیكي است كه بهيدارن   یك شكل ارتباط ف 4ارتباطمقيط پيرامون خود 

صلم  فضا مقل و تتامل مل وس و مشهود با عناصر پيرامون است كه در این صورت اه ا

بره پيونر هاي    ،توان فضرا نامير   شركل دیگرر ارتبراط     یتني مقيط را مي ؛شوداستفاده مي

 6عنوان مكران  توان این مقيط را بهيگردد كه ماجت اعي و ذهني افراد به یك مقيط باهمي

در مكران، تتلرد    1داشرتن ذهني و ریشه 3نام نهاد  حضور ذهني در مكان منجر به وابستگي

 ،شود  هویت مكانيبه مكان و نهایت هویت مكاني مي 1تته  2احساس اصاات،، 5اجت اعي

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

گيري اه یك مكران در بيران هویرت فرردي، نتيجره هرر شركل ارتبراط فضرایي          یتني بهره

دهنر ه ميرزان   اسرت  تناسرا مقيلري نشران     4تناسا مقيلي )فيزیكي( و مكاني )ذهني(،

رغرم  بره   ،عبارتي شود  بهعناصر آن مي و انسجام و ساهگاري با مقيط و ه كاري با اجزا

گران توانایي تأتير، بلكه افراد و كنش ،نفوذ مست ر مقيط، این نفوذ قاط  و یكسویه نيست

و هده تواننر  مقريط را رقرم    بر و در مقيط هم دارنر  و حتري مري    3و دستكاري 6م اخله

ن ایر  یرا اینكره    را طراحي و تصرویر مري   شطراحي كنن   اه یك هاویه، آدمي خود مقيل

دادن عنوان هنر انلبراق  من ي را بهتوان گفت بشر این توانایي را دارد  این توانح اقل مي

تروانيم تتریرف یرا تليري ن رایيم       گرر مري  هاي كرنش ها، تصورات و آرمانمقيط با ارهش

برا  هرا  در تقليل نهایي و در برداشت متتادت بای  به تأتير متيابرل افرراد و پ یر ه    بنابراین،

وجه دوم این رابله و اترگذاري فرد بر مقيط را بای  كنش آگاهانه  ،  اابتهرداشاره كمقيط 

دارد و ع لري   یتنري ترأتير فررد برر مقريط نيراه بره مير ماتي و مبراني          ،و متأممنه ب انيم

دهي مقيط و تأتيرگذاري بر هوش ن انه و راهبردي )و نه غریزي و ذاتي( است  براي شكل

خود بپرداهنر  و مشرخص كننر  اكنرون و در      1جش موقتيتنافراد ابت ا بای  به س ،پيرامون

و ني رم یا برداشتي اه مقيط ارائه كنن   (?Where are we nowوض  موجود كجا هستن  )

هاي ورودي، انتظارات و یتني ملابد ارهش ،كنن  5ان اهساهيشناسي(، سپس چشم)مقيط

بپرداهن    2به ت وین راهبرد سپست ایمت خود ااگوي مللوب را ت وین و طراحي كنن  و 

 ،داهنر   بنرابراین  ع ل و كنش براي دستكاري و م اخلره در مقريط بپر   ،اراجبه نهایت  در

كه در  استمي ماتي  من نياهفراین  اترگذاري فرد بر مقيط منوط و مشروط به ت هي ات و 

 تأتيرگذاري بر مقيط م كن و مقيد نخواه  ش   هاآنفي ان 

 

                                                                                                                             

1. Environment fit 
2. Intervention 
3. Manipulation 
4. Appraisal  
5. Visioning 
6. Strategy formulation  
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 شناسید. محیط
شناسي آن است كه ه ه صور كنش متيابل با هاي جامتهفرض مشتر: در ه ه نظریهپيش

هاي نيش فضا در تتاممت انساني مربوط به شود  این ای ه در نظریهتجربه مياشلات مكان 

 وارمن ي گاف ن، مفهوم مي ان و عادت(، نظریه هی ل، نظریه مكان6113مارگارت كوهن )

شناسري  وفور، مفهوم دگرجا در نظریه فوكو، نظریه مقيطاهانري  در نظریه بوردیو، نظریه

اي گي نز، كاستلز، هاروي و نيكمس اوه ران، تكررار و مرورد    هپار:، دی گاه رابرت اهرا

 توجه بوده است 

شناسي فراین  بررسي مقيط اطراف یرك واحر  تقليرل )ارگرانيزم، سراهمان و    (      مقيط

كارگيري اطمعاتي به متناي كسا و به 4پهوهي، كاوش یا پویش مقيلياست  اه منظر آین ه

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          

ل مقيلري بره   تقلير  ،واقر   (  در45: 4313دانن  )سرتو و پيترر،  هاي جاري و آتي ميفرصت

یتنري   ،طور ع  ه در گام دوم رون  مر یریت اسرتراتهیك   منظور دستيابي به اطمعاتي كه به

گيررد  به كار گرفته خواه  شر ، صرورت مري    گيري ساهماني و ت وین استراتهيتتيين جهت

(  در فصرل سروم   :4331بيگري،  فصل دوم و حسرن  :4361دیوی ،  ؛53 :4313سرتو و پيتر، )

برخي مقيط را به دو حوهه مقيط داخلي ساهمان )نيرروي انسراني و    ،اتاتيه ين حوهه ملا

هرا در  فناوري و    ( و مقيط خارجي تيسيم كرده و ت ركزشان بر شناسایي منراب  و قابليرت  

یتني امكان و استفاده ماتر اه منرابتي كره    ،هاي مقيليشناسي است  منظور اه قابليتمقيط

امرا   ،منراب  مل روس   ،در ایرن تتبيرر  ن ایر    ظ صرمحيت مري  ساهمان را قادر به ایجاد و حف

شناسي ع  تاً با ه ف كسا اطمع اه (  مقيط61: 4331بيگي، ان  )حسنها نامل وسقابليت

پذیرنر   یابي(، كشف ااگوها و فهم موقتيت خود و یادگيري اه مقيط انجام ميمقيط )اطمع

ود را با آن منلبد ن روده یرا تلييرر دهر   در     گر یا سيستم مورد ملااته خوسيله كنشتا ب ین

 شناسي قابل ارائه است:اه مقيطاینجا دو برداشت 

                                                                                                                             

1. Environment Scanning  
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به متناي عام: بررسي كليه عناصر موجود در مقيط كه بر واح  تقليل )مثمً نظام فرهنگري(    4

 ماتر است 

مقريط كره   : بررسي كليه عناصر خاص )مثمً فرهنگي( موجود در یا مق ود يدضمتناي م به  6

 بر واح  تقليل )مثل نظام فرهنگي( تأتيرگذارن  

شناسي به یك متنا ساختار، حليه یا م ار هاي هوش ن ، مقيطتيكي و سيستمناه منظر سایبر

خرواني ميران   نراهم اه شرود  شناسري ترمش مري   دریافت باهخوردهاي منفري اسرت  در مقريط   

با وضتيت مللوب و مرجح یا اه اف كاسته شود  وقتري اخرتمالت    4ش ههاي دریافتوضتيت

كوشر   كن ، نظرام مري  گيرن گان را اه تقيد وضتيت مللوب دور ميبرخاسته اه مقيط، تص يم

شناسي یتني هر نوع پهوهش منظم براي مقيط ،اي را انجام ده   بنابراینكنن هاق امات تصقيح

اینكه چره   در عين حات،  اف و شرایط موجود در مقيط خواني ميان اهشناسایي و كاهش ناهم

را چگونه  «متلير مقيلي»مورد بررسي قرار داد و توان ميشناسي متليري را در ملااتات مقيط

 تروان ميهاي متلير مقيلي را رس  ویهگينظر مي مسئله حائز اه يتي است  به ،كنيمتتریف مي

 در بن هاي هیر خمصه كرد:

شر ه، نسربتاً تابرت و تيریبراً     ي قابل ملااته، متليري است نسربتاً پایر ار، نهادینره   متلير مقيل  4

عنروان   توان بهتبات و ناپای اري را ن يگونه وضتيت یا متلير بي به این متني كه هر ،ساختاري

 متلير مقيلي شناسایي كرد 

بوده و حر اقلي   6مرتبطمتلير مقيلي قابل ملااته بای  با واح  تقليل )پ ی ه تقت ملااته(   6

را داشته باش   واضرح اسرت كره ایرن شررط در هنگرام آغراه ملااترات         یا تتامل اه اترگذاري 

وجود رابله( است و اتبات كرم و كيرف ایرن رابلره      دربارهشناسي، صرفاً فرضيه )فرض مقيط

مسرئله  براي اشاره به این  ،شناسي است  در ادبيات جلرافياي سياسيهاي مقيطمنوط به تقليل

: 4361كنن  )كروهن،  ( یاد مي.TNE.اي )سرهمين ماتر منليهیا  3اه اصلم  سرهمين ماتر ملي

                                                                                                                             

1. Perceived State  
2. Relevance 
3. Effective national terriority (ENT) 
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شناسي در پي اتبات و ردّ كم و كيف روابط ميان یرك یرا چنر  یرا     ملااته مقيط ،واق  (  در15

 متليرهاي موجود در مقيط با واح  تقليل مورد ملااته است  اه اي مج وعه

 شناسي حائز اه يت است:اه اف ذیل در ملااتات مقيط ،قبمً گفته ش گونه كه ه ان

هراي  یابي اه مقيط، نظارت و رص  مست ر تقوالت مقيلي )كشف ااگوهرا و پویرایي  اطمع  4

 مقيلي(

  وكيف اترگذاري و اترپذیري متلير مقيلي با واح  ملااته )یا متلير تقت بررسي(كم  6

  قيط و واح  تقليلدیااكتيك یا تتامل ميان م  3

  هاو تيویت مزیت ت وین استراتهي )راهبرد( ج ی  براي ساهمان براي رف  نياط ضتف  1

  یادگيري هرچه بيشتر اه مقيط  5

  ساهمان 6يهاو مأموریت 4ان اهت وین چشم  2

  هابيني آین ه مقيط و تأتير آن بر آین ه ساهمان براي جلوگيري اه بروه بقرانپيش  1

وان ه ف ملااته در عن توان  بهمي منظرشناسي، مقيط اه چن  هاي مقيطدر ملااتات و بررسي

 هرچن  ناقص اه آن مفي  خواه  بود: بن ينظر گرفته شود كه ارائه دسته

جرایي كره بایر  تلييرر كنر  و مقرل م اخلره،         به مثابهیتني  3یا آماج: عنوان ه ف مقيط به  4

كنتررت مقريط دانشرگاه توسرط      ،شود  براي مثرات ملااته مي ،هاستدستكاري و اع ات سياست

سراهي  مهم است كه ب ون آن اجررا و پيراده   رو اه آندر اینجا شناخت مقيط   حراست دانشگاه

 پذیر نخواه  بود ها، امكانسياست

بر اه اف )ما(  اف یا كنش  در اینجا مقيط به مثابه شرایلي است كه همينه، بستر ماتر بر اه  6

رش  توریسم خارجي در مقيط ملي كه بر متلير كيفيرت كنتررت اتبراع     ،گذارد  براي مثاتاتر مي

های ران اه  با وضرتيت موجرود و واقتري و دریافرت     1بين اه اف یا وضتيت مللوبدر نسبت 

  گذارداتر ميمقيط 

  هاعنوان بستري براي اخذ باهخوردها و واكنش مقيط به  3

  یابي و آموختناي صرفاً براي یادگيري، ای هعنوان ميواه مقيط به  1

                                                                                                                             

1. Vision  
2. Mission 
3. Target 
4. Desired state 
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تفاوت یرا مرهبنر ي مقريط برا سيسرتم مرورد        ،ترین ابتاد ملااتات مقيليیكي دیگر اه مهم

هرا  سيسرتم  ،اوتفاوت مقيط با سيسرتم بسريار مهرم اسرت  اه نظرر       ،وه اناملااته است  اه نظر 

انر    مبتني بر تيابل سيستم برا مقريط   هایيه واره نظام ،هاي اجت اعي و روانيسيستمخصوص به

هرا در مرتن و تركيرا    انر  اه پررداهش مسرت ر تفراوت    عبارتذاتاً  ،هاي اجت اعي و روانيسيستم

 4هرایي سيستمدههاي جزئي یا خرتوانن  سيستمها ميسيستم  مست ر ارجاع به خود و ارجاع بيروني

پي ي گي مقيط را تيليل دهنر ،   ،را شكل ببخشن  كه قادرن  با استيمت فزاین ه یا وابستگي فزاین ه

هراي  هاي جزئري ملرر  شرود  سيسرتم    آنكه ازوم دخاات كاركردي كل سيستم یا دیگر سيستمبي

تفاوتي كه به صورت  -هایشان اه مقيطساختن تفاوته واره با مشخص 6،خودساه یا خودارجاع

مقيلي درونري   يبه نوع ، خودهادهن  و مابيي سيستمبه خود شكل مي -شوددروني پرداهش مي

 ( 4363شود )موار، ب ت مي هاآنبراي 

صر  متليرهرایي اسرت كره     و رشناسري در پري شناسرایي    اه نگاهي دیگر بای  گفت مقريط 

واكنش )ت افتي یا تهاج ي( نشان ده ، چراكه این عوامل  هاآنا ساهمان بای  در قبات یگر كنش

 مرراوده دارنر   انرواع مرراودات ميران     پيشرفت، توسته و ارتياي ساهمان تأتيرگذارن  و با آن  رب

همران و  هرم »، «مكران همان و هرم هم»مقيط )متليرهاي مقيلي( با واح  تقليل شامل مراودات 

 ،بنر ي است  مبناي این طبيه «مكانهمان و ناهمناهم»هایتاً نو  «همانمكان و ناهمهم»، «مكانناهم

 كيفيت روابط اه نظر هماني و مكاني است 

اي شربكه متليرره، مقر ود و درون  هاي ملااتات ترك اه مق ودیت رشناسي اساساً براي فرامقيط

 بایر   بنرابراین، شناسي رای. در علوم اجت راعي شر ه اسرت     ش ن روشبت ياست كه باعث تك

هراي  ، داراي الیره آنهاي پيرامون یك واح  تقليل اه نظر دوري و نزدیكري بره   توجه كرد مقيط

ها به صورت مسرتييم و بمواسرله برر متليرر اصرلي      به این متني كه برخي مقيط ،متت دي است

 ،هاي مقيط تأتير غيرمستييم و با واسله برر آن دارنر   ه  نرين   ماترن  و برخي اه سلو  یا الیه

انر   بره   اي اه مقريط متفراوت  بای  در نظر داشت كه متليرها و عوامل مورد بررسري در هرر الیره   

 توان  در هر الیه متفاوت باش  ماهيت متليرهاي ماتر مي ،عبارتي

                                                                                                                             
1. Subsystems 
2. Self-referential  
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 گیریگذاری و تصمیمشناسی در سیاستکاربرد محیطهـ. 
مسير سياسرت قبلري غلرط،    ي بای  گذاري آن است كه چه همانساات اساسي در ادبيات سياست

و تليير داد؟ چگونره بایر  تلييررات سياسري و راهبرردي را      كرد و نادرست را اصم   ینهزپره

همان جرر  و تتر یل جزئري و     ؟گيران گان به اجرا درآوردم اران و تص يمب ون تليير سياست

برودن  ینههزبودن، پرتأتيرگذاران بر بيهنگامي سياستها چه وقتي است؟ چه بزرگ در سياست

گيرن گان در چه ميلتي اه تص يم ،یابن   به سخن دیگربودن یك خط مشي آگاهي ميغلطو 

شرون  و همران مناسرا برراي اعرراض اه      نظر در تصر ي ات قبلري مللر  مري     ازوم تج ی 

هرا و تر اوم در   آوري براي تليير آن )یا بااتكس تشر ی  ترمش  هاي گذشت و رويسياست

و نيلره   كننر   ایرن ميلر    شان( حركت مري هاي قبلياجرا به سياستتخصيص مناب  جهت 

چون جلوي ه ررفتن مناب ، تضريي  هویرت و منزارت     ،كنن ه استهماني بسيار مهم و تتيين

ه يشره بایر  ميران     ،گيررد  بنرابراین  هاي ع يد و بيشتر را ميملي یا ساهماني و كمً شكست

 ،عبرارتي  نسبت دقييي برقررار كررد  بره    هاآنني مشي و تأتير عي انتظارات مربوط به هر خط

ش ن هایشان باعث كن ش ن، توقف یا متكوسان  سياستگذاران ارش  ه واره م عيسياست

(  حرات مسرئله آن اسرت كره آیرا      35-14: 4333شون  )هرمران،  رون  مسائل و مشكمت مي

نره بایر  باهخوردهراي    ها نياه به باهان یشي دارن  و چن  وقت، در چه هماني و چگوسياست

مر اران اه  هاي گذشته را ارهیابي، تشخيص و شناسرایي ن رود و سياسرت   مشينامللوب خط

هراي خرود را   به رون هاي قبلي دست بكشن ، اواویرت  6و تته  4اصرار، پافشاري و وفاداري

 شرای   ،ورهي ملي یا ساهماني اعتراف كنن   اابتره تليير داده به خلاهایشان در عرصه سياست

هراي  ها در ه ه حروهه گيريهیرا تص يم ،استفاده اه اصلم  اعتراف در اینجا نادرست باش 

هراي غلرط در ه ره    شرود و ایرن سياسرت   اساس شرایط ع م اط ينان اتخاذ مي موضوعي بر

هراي برا   در عراام انسراني و نظرام    بنرابراین، هاي سياسي پرتكرار اسرت   دوات، نهادها، نظام

تج یر  نظرر،    ،پس آن ه مهرم اسرت    «تص يم غلط یك عرف جاري است»مقوریت انسان 

ناپذیري و اصررار  هاست و نه تبات ق م، انتلافتأمل و باهان یشي مست ر و به موق  سياست

                                                                                                                             
1. Loyalty  
2. Commitment  
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ایررن مي مرره كرره مایرر  ضرررورت دگران یشرري و   بررر اسرراسبررر ترر اوم خلاهررا  حررات و  

هاي راهبردي است، ملااترات مقيلري و پرایش مسرت ر،     در حوهه سياست 4ن یشيامتفاوت

شناسي دو روي یك گذاري و مقيطیاب   چون سياستمتني و مفهوم مي 6تأتيرات م اخمت

گذارانه را برر حسرا   ان   در صورتي كه ماهيت مج وعه تص ي ات و اق امات سياستسكه

دسرته اقر ام    چهاربه  ،دارن  هاآنرش  اه هر ك ام اه گذاران و م یران اانتظاراتي كه سياست

جستجوگرانه )به قص  گردآوري اطمعات درباره یك مشكل(، اق ام موقتي )تصر يم مروقتي   

ایي كه منوط و موكوت به پاسخ دیگران هتا همان بررسي باهخوردها(، اق ام مشروط )سياست

ها ب ون نياه به بررسيت قلتي و نهایي )ها( و نهایتاً اق اماو شرایط مقيلي ناشي اه سياست

(، آنگاه بای  گفت هر سه نوع اق ام اوايه 16: 4333)هرمان،  (هاي بت ي، ب انيمو باهان یشي

یتني اق امات اطمعاتي )جستجوي اطمعات اه مقيط( و اق امات موقتي و مشروط، ه گي 

 ،عبرارتي  متض ن و منوط به ارهیابي شرایط مقيلي قبل و پس اه اتخاذ تصر يم هسرتن   بره   

اي مقيلرري هسررتن  تررا اه ابهامررات هرراي اتخاذشرر ه نياهمنرر  كنرر وكاوهكثيررري اه سياسررت

، نسبت هاآندهي هاي قبلي كاسته و پس اه ارهیابي تأتيرات، ارهیابي اتربخشي و بهرهسياست

هراي  شناسري ابرزاري برراي ارهیرابي سياسرت     مقيط ،اق ام ن این   به عبارتي هاآنبه اصم  

باهان یشي، اصم ، ارتيا گونه شناسي، هيچشود  بهتر بگویيم ب ون مقيطش ه تليي مياع ات

چرون تصر ي ات در حرات انتيراد و نيرز       ،دهر  هرا رم ن ري  ها و برنامره و بهبود در سياست

هرمران،  ) شرته واكرنش قررار دا   -باهخورد -ش ه قبلي، در یك چرخه كنشيتص ي ات گرفته

شناسي شكست خورده تليي شود مشي یا تص يم در اتر مقيط( و چه بسا یك خط12 :4333

گيرن گان را به آن كه تص يم 6146یا به عراق در سات  4326به ویتنام در سات ه آمریكا )ح ل

تر صورت ها دقيدهرچه دقت ملااتات مقيلي پيرامون سياست ،بن ي رسان (  در اینجاج  

ترر،  ترر، جر ي  خصوص آنگاه كه باهخوردهرا نرامللوب باشرن ، اصرمحات سرری       گيرد، به

هراي احت رااي   شود مياومرت شناسي باعث ميخاذ خواهن  ش   مقيطتر اتتر و متناساع يد

نتيجره قبلري   هراي غلرط و بري   بر سياسرت  هاآنم اران و اصرار و پافشاري برخي اه سياست

مسررئله مشررخص در اینجررا آن اسررت كرره  ،واقرر    درتضررتيف شرر ه و كنررار گذاشررته شررون 
                                                                                                                             
1. Divergent thinking 
2. Intervention 
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 مورد تج یر   برد مشخص بای امي یك تص يم یا راهكن  در چه هنگشناسي متلوم ميمقيط

هرا و واحر هاي   نظر قرار گيرد یا حتي تليير كن   ایرن مسرئله بسريار مه ري در ه ره نظرام      

پوشي یا اغ راض نيسرت    ( كه به هيچ وجه قابل چشم33 :4333هرمان، )گيري است تص يم

جا، هها را جابشناسي نوع، ع يد، ميزان و شرایط تليير راهبردها را تتيين، اواویتنتای. مقيط

 شون  گویي م یران ارش  ميباعث پاسخ ،رفتارها را اصم  و در كل

پویش و پایش مقيط و انتيرات   اساساً وظيفه راهبردي و حاك يتي ،امنيتيهاي ساهمانه  نين، 

سيسرتم  خررده  هرا آن ،عبرارتي  گيرن ه را به عهر ه دارنر   بره   سيستم تص يمباهخوردها به خرده

هایي كنتراري و سرایبرنتيك مقسروب    سيستمنگر )به مثابه چشم نظام سياسي( هستن  كه مقيط

خورد را ترسيم و طراحري  اي اه باهشون   این ساختار خود بردار یا نظام كنترت م ار یا حليهمي

هرا و  ها )برين اهر اف و مقريط( شناسرایي شر ه و سياسرت      خوانيناهم ،كن  كه در طي آنمي

 ( 622: 4333شود )هرمان، خواني ارائه مياق اماتي براي كاهش ناهم

 

 مراحل اجرای پژوهش محیطیو. 
ارهیرابي روشررن اه   ،آنانررواع متليرهراي موجررود در   و بررودن مقريط ايبرا توجره برره چن الیره   

ا واحر   بر متليرهراي مقيلري    ات متيابرل نقوه یا مكانيسم ترأتير ها و ها، ناساهگاريخوانيناهم

شناسرري تركيبرري، شناسري اه نظررر روش هرراي مقرريطتقليرل یررا سيسررتم مررورد بررسري، طررر   

حائز اه يت فراوان اسرت    هاآناي و داراي فراین  پي ي ه و دقييي است كه رعایت چن مرحله

 شود شناسي مترفي ميترین مراحل اجراي یك طر  پهوهشي مقيطمهم ،در ادامه

 

 . تعیین واحد تحلیل1
در گام اوت بای  مسئله یا سيستم مورد بررسي تتریف و مشخص ش ه و ع لياتي شود  ملرابد  

ترر  ترر و واضرح  دقيرد مت وت، هرچه ساات اصلي یا واح  مورد بررسي یا متلير تقت ملااتره  

مشخص شود و چارچوب مفهومي آن ارائه گردد، پيگيري مراحل بت ي تسرهيل خواهر  شر      

 مساع ت ن ای   4«واح  تقليل»توان  به ت قيد تتریف ارائه چن  مثات مشخص مي ،بنابراین

                                                                                                                             

1. Unit of observation 
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  بررسي متليرهاي مقيلي ماتر بر كنترت اتباع بيگانه مييم داخل  4

  شناختي عوامل ماتر بر سياست قومي در ایرانمقيطملااته   6

  شناسي ساختار تشكيمت امنيتي در ایرانمقيط  3

  عوامل مقيلي ماتر بر اخمق اجت اعي در ایران  1

موضوع، مسئله و یرا فراینر  باشر   بمفاصرله پرس اه       توان  ساهمان،متلير تقت ملااته مي

هاي ریز و خردترر آن  و ارائه شاخص یي واح  تقليل، شناساتتيين متلير، تتریف و تق ی  آن

ضروري است تا ه گان برداشت مشتر: و روشني اه مسئله یرا واحر  تقليرل داشرته باشرن        

 در ادامه بای  تتریف مشخصي اه هر متلير و ابتاد آن ارائه ن ود  بنابراین،

 

 هاشناسايی انواع و سطوح محیط. 1
توجه بره مرههرا    ،تتریف شون   آن ه در اینجا حائز اه يت استمشخص و  در گام دوم بای  مقيط

مرره مشرخص ميران    ترسريم   ،هاي واح  تقليل با مقيط آن اسرت  در كثيرري اه مواقر    و مرهبن ي

فرهنگي امر بسيار دشواري اسرت  چرون    -هاي اجت اعيستميس دربارهخصوص ، بهسيستم و مقيط

 تفكيرك امكران   و اه ایرن رو، ، ااف( 4331هستن  )وكيلي، ها با سيستم ئ يها در تتامل دااین مقيط

مره بين قلته سن  برا مقريط پيرامرون آن تيریبراً روشرن       ،اه ه  یگر دشوار است  براي مثات هاآن

چراكره مرههرا و نيراط ت راس      فرهنگي دشوار اسرت،  -هاي اجت اعياما این كار براي سيستم ،است

امرا   ،را دارنر   4اي و آميخته است  مرهها حكرم پوسرت  ژاهسيستم و مقيط بسيار شكنن ه، مت اخل، 

 هاي پوستي دشوار و مهم است شناخت این الیه

اه يت این مرهبنر ي بره دايرل ارزوم تفكيرك متليرهراي مقيلري اه         ،شناسياه نظر روش

متليرهاي سيستم مورد بررسي و یا تفكيك متليرهاي مستيل اه متلير وابسته است ترا در پرترو   

در ه رين   ،ي یا روابط متيابل را شناسرایي و تقليرل ن رود  دو دیگرر آنكره     آن بتوان روابط عل 

ز ایجاد كررد ترا تقليرل    یتأتيرگذار نيز تفكيك و ت اهاي مرحله بای  ميان انواع و سلو  مقيط

 6تقليل مقيلي یرا پسرت   ،شكل منظم و منيقي به خود بگيرد  در ادبيات م یریت استراتهیك

تكنواروژیكي،   مقيلي، فرهنگي،هاي سياسي، اقتصادي، اجت اعي، هیستمقيطتفكيك متض ن 

                                                                                                                             
1. Skin 
2. PESST 
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 ،5و فصل  1، فصل 4361 ،ل دوم، دیوی ، فص4361، پيترج تيتي و     است )ن  : به سرتو و 

اي هاي بسيار كلي و تا ح ودي كليشهبن ي( كه اابته تيسيم43و  46، فصل 4331حسن بيگي، 

 هرا آنتوان ها داراي كثيري اه متليرها و عوامل است كه ن يچراكه هر ك ام اه این مقيط ،است

اي بای  به نسربت دوري و  ها را با رویكرد الیهرا به یكباره شناسایي كرد  دیگر آنكه این مقيط

مورد بررسري( اه یكر یگر جر ا     نزدیكي و تأتير مستييم یا غيرمستييم بر واح  تقليل )سيستم

ا و هر هاي راهبردي رقبا یا حریفان یا باهار تياضا و مصرف برا حجرم  برنامه ،عنوان مثات كرد  به

امرا متليرر نيرروي     ،دورتر قابل بررسي هسرتن   يهاتأتيرات متفاوت در مقيط مستييم و مقيط

 گيرد انساني مت والً در مقيط مستييم و بمفصل سيستم قرار مي
 

 هابندی محیط: تفکیك و رتبه(1)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های موجود در محیطيا ويژگیها، عناصر تشخیص و تعیین شاخص. ۳
در هرر   چرون ساات مشخص در اینجا آن است كه چه چيزي اه مقيط یا در مقيط مهرم اسرت؟    

كردن سياهه عناصرر  رها( متينيمقيط، انواع و اشكات متت دي اه عناصر وجود دارن  )یا ه ان متل

اگر نهاد یرا مقريط م رسره را برر      ،عنوان مثات هاي موجود در مقيط ضروري است  بهیا شاخص

هرایي  اخمق اجت اعي ماتر فرض كنيم بای  مشخص كنيم در نظام م رسه چه عناصر یا شراخص 

 

 

 

واحد تحليل  
يا سيستم 
 مورد بررسي

 محيط سياسي

 اقتصاديمحيط 

 محيط   
 مستقيم 

 اجتماعي محيط

 محيط
 ملي 

 محيط   
 الملليبين 
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ریرزي  تروان اه كترا درسري، برنامره    ود دارد كه بر اخمق ع ومي تأتيرگذارنر   در اینجرا مري   وج

عنروان   آموهشي، متل ان، كيفيت م یریت م ارس، فضا یا جو م رسه و یرا مت راري م رسره بره    

هر ك ام اه متليرهاي مقيلي نيز قابل تجزیره و تبر یل    ،متليرهاي مقيلي نام برد  به ه ين منوات

متليرر متلرم در مقريط م رسره بره       براي مثرات، هاي مل وس و قابل سنجش دارد  خصآن به شا

و  داريدینكيفيت  ،آموهانو نفوذ متل ان در ميان دانش ابتادي ه  ون توانایي ت ریس، ميبوايت

عنوان مقيلري مراتر    اگر نهاد خانواده را به ،متل ان توجه ن ود  ه  نين يهاي ارهشگيريجهت

ااگوهاي تربيتي، اشتلات واا ین، كاركردهاي نهاد خرانواده و   روابط واا ین با فرهن ان،تليي كنيم، 

هاي آن در نظر گرفته شود  غرض آنكره در ایرن   عنوان شاخص توان  بهتقوالت ساختاري آن مي

ساختار، ع لكرد و تقوالت واحر  تقليرل ترأتير    ماهيت، شون  كه بر مرحله عناصري برجسته مي

ساهي درباره هر كر ام اه  و شاخص هاآنبن ي ها، سلحواضح است كه انتخاب مقيط گذارن  مي

هراي  هاي عل ي و تجربي بای  انجام پذیرد  مثمً مباني نظري و بررسري ملابد روات پهوهش هاآن

هر متلير در اینجا نيرز بایر    هاي هاي رای. براي تتيين روایي و اعتبار شاخصاكتشافي و یا روش

نقروي   ها جلوگيري شود، بهریختگي مفاهيم و شاخصهم طي شود تا اه اختمط و به  رعایت و

 هاي مهم مقيلي شناسایي و تفكيك شون  كه شاخص

گذاري هر عنصر یرا  یا خصيصه براي نام 4«ویهگي»اكنون براي ت قيد بيشتر بقث اه مفهوم 

هرا، رونر ها،   متني انواع جریان ویهگي هر مقيط به ،واق  كنيم  درشاخص مقيلي استفاده مي

اسرت كره   « موجود در مقيط»ها، متليرها، هنجارها یا مناب  موضوعات، نهادها، باهیگران، پ ی ه

هاي مقيط و واحر  سرنجش   جنس ویهگيماهيت یا  اه این رو،بای  مشخص و تتریف شون   

 ي، فيزیكري، اجت راعي، فرهنگري، اقتصراد     توانر آن متفاوت است  عنصر موجود در مقيط مي

آفررین فرردي یرا نهرادي     توان  باهیگر یا نيرش كااب ي و     باش   ض ناً عنصر مقيلي ماتر مي

هراي مررهي( یرا ویهگري     گرایي در مقريط قوممانن  توان  رون  یا پ ی ه )باش   این ویهگي مي

صريت  نهادي و ساختاري پای ار )مثمً فساد در نظام اجرایي یرا ناكارآمر ي دوارت( و یرا خصو    

هرا  ذاتي موجود در مقيط )مثل مره دریایي یا آبي منليره مرورد بررسري( باشر   ایرن ویهگري      

 گيري( یا ذهني )نامل وس( باشن  توانن  عيني )مل وس، فيزیكي، قابل ان اههمي

                                                                                                                             

1. Triat 



  49تابستان  88فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18

استفاده اه چارچوب نظري و مفهومي مشخص و قابل اعت راد برراي    ،آن ه در اینجا مهم است

هرا و  دهي به مقريط ترین مم: براي نظممهم ،به عبارتي  هاستشاخصن ها و ت ویتتيين مقيط

مهرم   4بنر ي ن است  آن ه در ایرن چرارچوب  ومن ي اه مبناي نظري م هاي مقيلي، بهرههگيوی

و یا وجرود   3، ه بستگي6دهيها در وهله اوت و اتبات ارتباط یا ربطاست، تتيين و انتخاب ویهگي

 -ي یرا چرخره روابرط علرت    یتني در سلح نظري بتوان با ارائره مكانيسرم عل ر    ،است 1يرابله عل 

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  

اي و هراي كلري، كليشره   برور اه ملااتره ویهگري   پهوهي و به منظور عآین هاه ادبيات گيري با بهره

ها بپرداهن  كره  شود مقييان به شناسایي و ت قيد درباره ویهگيدار یا ك تر ماتر توصيه ميك تر متني

اما بره تر ری. و در طروت همران داراي ترأتيرات اساسري و بنيرادي         ،ان و ضتيف يتاه كمظاهر  به

هراي  شرود  توجره بره ویهگري    یاد مري  5عنوان عمئم ضتيف ها بهخواهن  ش   مت والً اه این ویهگي

اه يرت در ایرن   ظاهر كمكوچك، انقراف اه متيارهاي بهو هاي غيرمنتظره رن ، پ ی هنوظهور و كم

چنرين   به تجربه تابت ش ه وقوع تلييرات بنيرادي و مهرم در اترر وقروع     چراكه ،ان مرحله بسيار مهم

  هرچن  در: و فهم این تلييررات مقيلري ضرتيف بسريار دشروار      آین هایي پ ی  ميعمئم و نشانه

امرا   ،و پختگي و اتخاذ رویكردهراي تفسريري، متناگرایانره و فرهنگري دارد     2است و نياه به بصيرت

 در خشت خام ببينن   ،بينن گران در آیينه ن يیآن ه دهرمقييان بای  تمش كنن  

 

 آوری اطالعات. جمع9
آوري اطمعرات و  عمئم، اكنون بای  براي ج   ها وها، نشانهشاخصتتيين و تشخيص پس اه 

هرا ه رت   هاي موجود براي اتبات حجم، شر ت، فراوانري و قروت هرر كر ام اه شراخص      داده

ان  هاي مستييم و غيرمستييم حائز اه يتهاي آشكار و پنهان و شاخصداده ،گ اشت  در اینجا

هاي مسرتييم مربروط بره هرر     داده ،اي اه مواردارهدر پ چراكه ،تا وهن هر ویهگي مشخص شود

                                                                                                                             

1. Framing 
2. Relevance  
3. Correlation 
4. Casual Relationship  
5. Weak signals 
6. Insight  
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 ،هرا اطمعات هر ك ام اه شراخص  گيريمتلير در دسترس نيستن   براي پویش مقيلي و ان اهه

ان : پویش اه طرید ان  كه اه آن ج لهآوري قابل استفادههاي ج  انواع و اشكات مختلف روش

اسراس   یافتره برر  ت ع رومي(، تقييرد نظرام   مشاه ه غيرمستييم )مثل ملااته نشریات و اطمعا

یافته یرا  هاي پهوهش تجربي داریم، تقييد غيرنظامكه در روشهاي متين، آن نانقواع  و رویه

گررا اه طریرد یرك سرري اسرتان اردها      اكتشافي و مشاه ه شرطي یا پویش با رویكرد واكرنش 

ات مربوط به هر ویهگري  آوري اطمعهاي ج  انواع روش ،(  ه  نين56-55: 4362ناظ ي، )

هراي  هاي فرردي، شربكه روابرط مقيرد، تقليرل داده     مقيلي )با رویكرد تركيبي( شامل ت اس

رسر ي، پي رایش مير اني، مسرتن ات تصرویري، مانيتورینر         هراي آوري گرزارش تانویه، ج  

هراي مت ركرز،   هراي ع رومي، جلسرات بقرث گروهري، گرروه      ها، مرور ادبيات، ممقاترسانه

سراهي  فاهي، ملااته مروردي، بصرري  ، اجراي تكنيك دافي، نظرسنجي، مرور تاریخ شفراتقليل

برراي   4مقييان در این مرحله اه ت ام قرائن و شرواه   ،واق  (  در53 :4362ناظ ي، ) است    و

پيرروي اه   ،جوینر   در اینجرا  هاي مقيلري بهرره مري   گيري هر ك ام اه ویهگيسنجش و ان اهه

ها در تتامل برا  ها ضروري است تا اه آن طرید شواه  و دادهداده 6بن ي یا تثليثرویكرد هاویه

وجرود   ج ی ي را بره  هايها و ادرا:، شناختنهایت ه  یگر قرار گرفته و تج ي  شون  و در

ه آورن   قابل ذكر است كه در بررسي هر ویهگي بای  رون  گذشته آن نيرز مشرخص شرود ترا ا    

ترري  و برداشت روشن يرات آن در طوت همان مشخص ش هيخمت رون پهوهي، تقوالت و تل

یابي اه وضتيت هر ویهگي و كشف ااگوهاي تليير و به دست آی   ه ف اه رون پهوهي، اطمع

ها و عناصر ملر  در آن ه واره در حات شر ن، تلييرر و تبر یل    مقيط چراكه ،تقوت آن است

آوري آوري شرون   برراي ج ر    نيز بای  در طوت همان ج   هاآناطمعات اه این رو، و هستن  

 :كردو سااالت هیر توجه  موارداطمعات درباره هر ویهگي بای  به 

و  1، وجود همينه براي ردیابي مسرت ر هاكشف آن ویهگيو كسا اطمعات  3،پذیرشامكان   4

  هاهر ك ام اه ویهگيتقليل رون  

                                                                                                                             

1. Evidences  
2. Triangulation 
3. Feasibility 
4. Tracking 
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هرا و  همينه بر اساسپای اري/ ناپای اري هر ویهگي در طوت همان و  و تباتيبيتباتي/ باميزان   6

  تقوالت مكاني

  یا پي ي گي هر ویهگي ميزان سادگي  3

در موضروعات انسراني،   خصروص آنكره   بره  ؛ویهگري  هرسلح دسترسي مقيد به اطمعات   1

شرود )مثرل   مقافظرت مري  شر ت  هاي مهم مقيط بره  اه برخي اه ویهگياجت اعي و اطمعاتي 

نظرري و  هراي ع يرد   نياهمنر  بصريرت   هرا آناطمعات تجاري رقبا( و یرا اینكره فهرم و در:    

 ي دارد ختشناروش

  اي هر ویهگي و تك يل كليه ابتاد آنزتتيين ابتاد، سلو  و اج  5

تتيين و كشف روابط دروني عناصر مقيط برا ه ر یگر، تتيرين ميرزان انسرجام، سراهگاري         2

  نوایي دروني ميان عناصر موجود در مقيطو هم دروني

تروان  را مري  هاآنآوري اطمعات درباره و ج   يمقيل هاياین نوع اه بررسي ،مج وع در

 نامي   «هاي مقيليویهگي پذیريقابليت تقليل»یا  «پذیريميزان تقليل»

 

 . ارزيابی ويژگی )يا متغیرهای( محیطی5
یتني ویهگي یرا متليرر مقيلري     ،كاممً ماهيتي توصيفي دارد ،شودميآن ه در گام چهارم انجام 

 ،است و در این مرحله بای  انجرام شرود   تراما آن ه مهم ،شودرص  مي نشناسایي و تقوالت آ

ارهیابي تأتير یا رابله هر ویهگي موجود در مقيط با سيستم مورد ملااته یا واح  تقليل است  

دهي ميان مقيط بيروني با متلير وابسته بای  تقليل شود  شای  بتوان در این مسئله ربط ،واق  در

با مرحله قبل دشوار باشر  چرون برا ارهیرابي ميرزان       مرحلهاین گفت امكان ت ایزگذاشتن ميان 

شرود و اساسراً ترا ارهیرابي     دهي هر عنصر مقيلي است كه وهن و جایگاه آن مشخص ميربط

آوري اطمعرات دربراره آن نيرز    مكران و ضررورت ج ر    ا ،روشني اه هر متلير به دست نيایر  

این تفكيك تا ح ودي جنبه آموهشي دارد و در ع رل   ،شود  در حيييتميسور ن يمشخص و 

یك عنصر مقيلي مثل وضرتيت   ،اساس چارچوب نظري به این متني كه بر ،پذیر نيستامكان

آوري ( و سرپس ج ر   3مرحله عنوان یك ویهگي مهم تتيين )در  دسترسي به مناب  آبي ابت ا به

ربرط و اتصرات آن برا واحر       5( و در مرحلره  1شود )در مرحلره  اطمعات درباره آن انجام مي
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طور دقيد یتني آنكه هرر عنصرر   پرداهیم  ارهیابي بهشود و به ارهیابي آن ميتقليل مشخص مي

ل موارد هیر برراي هرر   چه ربلي با سيستم مورد ملااته دارد  در انجام این ارهیابي بای  به تقلي

 ویهگي ه ت گ اشت:

بایر    آميز یرا رقرابتي ویهگري )در شررایط جراري و آینر ه(      بت  ته ی ساهي، فرصت  4-5

 ،هرا، تسرهيمت  مشخص شود كه هر عنصر مقيلي چه نوع و ترا چره حر  امكانرات، ظرفيرت     

هراي مثبتري برراي    و مناب  و همينره  همن ي براي واح  ملااته ایجاد كردو توان قابليت ،گشایش

یرك اه  متلوم شود هرر عنصرر مقيلري بره كر ام      ،عبارتي آورن   بهمي به وجودتقيد اه اف 

اي اه ش ت و تأتيرگذاري  نكته مهم رسانن  و با چه درجهاه اف سيستم مورد ملااته یاري مي

شررروط و  بایرر  ،چررون ویهگرري در ذات خررود توأمرراً موجرر  ته یرر  و فرصررت اسررت  ،آنكرره

در چره   هرر ویهگري  یتنري   ؛بودن یا ته ی بودن آن نيرز مشرخص شرود   فرصت يهافرضپيش

 عنوان ته ی  ع ل خواه  كرد  صورت فرصت و در چه صورت به

)مرثمً   يبای  مشخص كرد ویهگي مقيلر  ؛  آماج یا مقل م اخله و اترگذاري هر متلير6-5

یك اه اه اف آن مرتبط است  بره  ه یا با ك امتنوع قومي در كشور( با كجاي سيستم مورد ملاات

 مقل م اخله و دایره نفوذ و تأتيرگذاري آن كجاست؟ ،عبارتي

 

 

 

 

 
هر ویهگي در چه ميل  هماني تأتيرگذار است؟ اكنون )در شرایط جاري یا در آین ه(    3-5

اكنون نيز بر سيستم مورد ملااته اترگذار است یا در آینر ه  همش ه آیا ویهگي یا عنصر شناسایي

شناسي شراه یم(  آیرا   پهوهي را در ملااتات مقيطپا و ضرورت آین ه گذارد )باه هم ردّاتر مي

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؟

عناصر 
 محيطي

 
 

 اجزاي واحد تحليل
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یرا   4بنر ي ها بای  مترين و رتبره    دامنه و ش ت اتر و حوهه نفوذ هر ك ام اه ویهگي1-5

ساهي آن بن ي شود  شای  بتوان گفت ن ره نهایي هر متلير مقيلي اه تفاضل فرصتاواویت

مقيلري بره    هراي ویهگري  ترك تك اه ايستي منظم ،آی   در نهایتمياه ته ی هایي به دست 

 آی  دست مي

 

 ارهیابي

 هاویهگي

 هاویهگي

 ساهيفرصت ته ی آميز
آماج یا مقل 

 م اخله
 تأتيرات هماني

ن ره اواویت و اه يت 

 نهایي هر ویهگي

  ميزان شروط ميزان شروط
اكنون 

 )باافتل(

آین ه 

 )باايوه(
 

         

 

تنها راهن ایي اج ااي برراي تقليرل مقريط یرا شررایط اسرت و        ،آن ه در بن هاي باال آم ه

 ،عنوان مثات گر است  بههاي فردي تقليلاین مرحله اه پهوهش كاممً منوط به خمقيت اجراي

آنگراه تقليرل    ،را داشته باشريم اگر ه ف تقليل وضتيت اه اف رقبا )به عنوان متلير مقيلي( 

 موارد هیر مهم خواهن  بود:

  ميزان احت ات تقيد اه اف رقباي موجود در مقيط  4

  اه افبه رقبا همان وصوت   6

  رقبااه اف شانس یا امكان تقيد   3

 

 گويی و واکنش تدافعی در قبال هر ويژگی. پاسخ8

ها و باهخواني خوانيانتيات باهخوردها، شناخت ناهمشناسي، هاي مقيطه ف نهایي اه پهوهش

پرس     بنرابراین، ت وین یا اصم  راهبردها و طراحي ااگوي مللوب استهاي ناموفد، سياست

بره موقتيرت، مقريط یرا      6گرویي هایي براي پاسخا و طر هها بایستي پيشنهاداه ارهیابي ویهگي

هرا یرا   فررض برر آن اسرت كره مقريط      چراكه ،ارائه كرد ،تقليل ش هكه در مراحل قبل صقنه 

                                                                                                                             
1. Ranking 
2. Responsibility  
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   در كنر گيرري تق يرل مري   اي را بر فراین  تص يمشرایط ویهه ،هاي مقيليها و آرایشصقنه

اه  يعنروان عضرو   طرف یا وفادار به واح  تقليرل )و بره  بيد عنوان فر به  توانمي اینجا مقيد

انلبراق و   ،برراي تتامرل بهترر برا مقريط      يعناصر سيستم مرورد بررسري( بره ارائره راهبردهرای     

 پذیر است:ش ن با مقيط بپرداهد  این تلييرات در موارد هیر امكانه اهن 

 عنوان نيرو یا عامل فشار، مقيط به ،واق  ان اهها  درچشمتليير در اه اف، ااگوي مللوب و  -

  ن ای تت یل در اه اف نهایي مياصم  یا ما را موظف به 

  هاها، تص ي ات و راهبردها، سياستتليير در برنامه -

  دهيتليير در ساختارها و ساهمان -

  هاي م یریت و تخصيص مناب ها و سبكتليير در روش -

مراتر برر   عراملي  شناسري،  مقريط هاي پهوهش یافتهكه  روستاه آن ن جزئيات توجه به ای

ریرزي مر یریت راهبرردي اسرت و صررفاً اه سرر رفر  تكليرف انجرام          برنامه و گذاريسياست

نفرس   ،واقر   بلكه مياص  و تأتيرات ع لي و متيني بر سيستم مورد ملااتره دارد  در  ،شودن ي

 ،توصيف یا تبيين مقيط و كشف روابط ميان مقيط و سيستم كافي و وافي بره ميصرود نيسرت   

هرا بشرود  در ادبيرات    شرایط مقيلي بای  قلتاً منجر به اصم  و تت یل در برنامره تقليل بلكه 

پهوهي این نوع واكرنش را واكرنش تر افتي یرا حر اكثر واكرنش اقتضرایي        و سياست راهبردي

بينري در مواجهره   اي اه واق گوین  كه گویاي درجهاسا در قبات اقتضائات( مياات ل من)عكس

 با مقيط و یادگيري اه آن است 

 

 گويی يا واکنش تهاجمی در قبال هر ويژگی. پاسخ7
بلكه به  ،شناسي صرفاً به متناي ت كين و پيروي اه اقتضائات و واقتيات مقيلي نيستمقيط

متناي شناخت مقيط براي تسلط، تليير و م اخله در آن براي تأمين اه اف واح  تقليل نيز 

گرذاري اسرت    و سياسرت  كه به متناي اتخاذ رویكرد تهاج ي در مر یریت راهبرردي   هست

توانيم یا بای  در مقيط ایجاد كرده و اع رات  مسئله در اینجا آن است كه ما چه تلييري را مي

 مقيط را رام و اسير اه اف مللوب خود و ه اهنر  و ه رراه برا خرود سراهیم  در      كنيم تا
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این نيز نوع خاصي اه مواجهره برا مقريط اسرت كره در خرمت آن مقريط را بره نقرو           ،واق 

كنيم تا بتوان  در خر مت تقيرد راهبردهرا و    هوشيارانه مت اري و مهن سي و باهطراحي مي

اسرت   میادآوري این نكته مهر  ،را تسهيل كن   در اینجا اهآن ساهيها درآم ه و پيادهسياست

شر ه و  ویرهه عناصرر مقيلري پایر ار، نهادینره     كه م اخله و تمش براي تليير در مقريط بره  

تأتير و یا حتي داراي امري بسيار دشوار، طوالني و پرهزینه است كه ع  تاً نيز بي ،ساختاري

مقيلري، سياسري،   مت بشر در امور هیستتأتير مخرب و منفي در مقيط است  تجربه م اخ

ده  این م اخمت مت والً توأم با ریسك باال، اجت اعي و فرهنگي طي دو قرن اخير نشان مي

نه تنها به تقيرد و  ها م اخمت و سياستبه این متني كه  ،آفرین و مخرب بوده استناامني

حتي ملایر با اه اف و بلكه شكست خورده و  ،ش ه ك كي نكردههاي ت ویناجراي سياست

گونره   تصر يم بره هرر    اه ایرن رو، ش ه اه آب درآمر ه اسرت    ت وین و طراحيهاي سياست

جانبه و فراگير و با اتخاذ ت هير ات و  برخورد ه ه ،م اخله در مقيط بای  با ح اكثر شناخت

 به صورت بلئي و ت ریجي انجام پذیرد  ،ترینمي مات و اه ه ه مهم

شناسي، اع ات تلييررات متينري   اساساً ه ف اه مقيط آنكه در برخي موارد،نكته مهم دیگر 

عنوان  گردد  بهبه این متني كه موضوع مورد ملااته ذاتاً به مقيط ملااته باهمي ،در مقيط است

 هراي ت وین استراتهي براي كاهش گرایش به جریان»اگر سياست یا موضوع مورد ملااته  ،مثات

باش ، اساساً موضوع مورد ملااتره بره یرك سرري     « ذهبي در غرب كشورگراي قومي و مافراط

 اي اهه ف نهایي این پهوهش اع رات مج وعره   اه این رو،شود و م اخمت مقيلي مربوط مي

گرر بایر  راهبردهرایي را برراي     پرهوهش  ،تلييرات در مقيط )غرب كشور( است  در این حاات

موجود در صرقنه طراحري ن روده و مير مات      آرایش روابط نيروها و عوامل و عناصر مقيلي

شر ه، یرك   رس  با اجرا و پيگيري مراحل هفتگانره گفتره  به نظر مي را فراهم ن ای   هاآنتقيد 

شناسري  اما بای  توجه داشت كه مقيط ،عيار و كامل انجام خواه  ش شناسي ت امملااته مقيط

گرذاري  هاي سياسرت ت پهوهشراف  ت ام اه اف و موضوعاشناختي عنوان چارچوب روش به

هراي راهبرردي و   عنروان بخشري اه پرهوهش    بره صررفاً  بای  این نوع تقيييات را بلكه  ،نيست

 پهوهي تليي و در نظر گرفت سياست
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 گیرینتیجه
اعتنا به اصوت كلي و توان  بيعنوان رویكرد، چارچوب یا موضوع پهوهش ن ي شناسي بهمقيط

طرفري  شناختي مانن  بيش ه براي تقيييات عل ي باش  و توجه به ت امي اازامات روشپذیرفته

ضرروري   هرا آنمقوري، شرفافيت، دقرت و     در اجرراي    مقيد، ابتنا بر شواه  تجربي، نظریه

به منظور رعایرت ه رين    ،شناسي ذكر ش عنوان فراین  یا مراحل مقيط آن ه به ،واق  است  در

ضرروري اسرت  یكري اه     هرا آنو وفاداري به  پایبن يشناختي بوده و وشممحظات و دقاید ر

شناسي، رویكرد تركيبي آن است  روش تركيبري در اینجرا   ترین وجوه ت ایز پهوهش مقيطمهم

هاي متنوعي است كه اه مناب  مختلرف  ها و تركيا دادهتركيا روش ،هابه متناي تركيا نظریه

هراي پهوهشري نياهمنر     اجرراي چنرين طرر     ،بنرابراین   اسرت  به دست آم ه و گردآوري ش ه

شناسي اازاماً خاستگاه یا مقيط ،هاي متت د پهوهشي است  ه  نينكردن تجربهم ارست و طي

ك بتر  خراص )اجت راعي، سياسري،     یر اگر مقيط را صرفاً به  چراكه ،اي داردماهيت بين رشته

ها ناقص و مقر ود شر ه و   یافته ،دهيم مقيلي، تكنواوژیك، قانوني، نهادي و    ( تيليلهیست

گرانري كره دسرت بره ایرن      پرهوهش  ،شود  بنرابراین ت وین استراتهي نهایي با مشكل مواجه مي

هاي مختلف باشرن  و یرا اینكره    هنن  بای  داراي تجربيات متت د پهوهشي در رشتهتقيييات مي

تتلد داشته لف دانشگاهي هاي مختاه رشته به یكي هاي پهوهشي خاصي باشن  كه هر ك امتيم

هرا برروه پير ا    ساهي دادهساهي و یكپارچهباشن  كه در این صورت هم مشكل تلفيد، ه اهن 

هرا و  روش ،هاساهي و ادغام نظریهه اهن  ،هاي تي يمشكل اساسي پهوهش در واق ،كن   مي

 ها در قااا یكپارچه است داده

شناسري اسرت    هراي مقريط  هرا در پرهوهش  یافته نكته نهایي در اینجا مسئله روایي و اعتبار

فرردي و یرا ذهنري مقيرد یرا       ،عنوان مقصوت مج وعه تأممت شخصي شناسي نبای  بهمقيط

بلكه بای  مقصوت تفكر ج تي بروده و تأیير  و ح ایرت ج ر  هیرادي اه       ،مقييان تليي شود

در هر مرحلره اه فراینر    ها شایسته است ت ام یافته ،متخصصان اهل فن را داشته باش   بنابراین

 هرا آني اه متخصصان رسي ه و با مشراركت و نظرارت و م اخلره    تشناختي به رؤیت ج روش

نفتان در طروت  گيرن گان و ذيان، تص يمگيرمشاركت ح اكثري بهره ،ارائه شود  ملابد مت وت

 پهوهش ضروري و اازامي است 
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هراي  نروع خاصري اه طرر    شناسي، پویش مقيلي یا كراوش مقيلري،   هاي مقيطپهوهش

 وپهوهري  گرذاري، سياسرت  سياسرت  ،پهوهري هراي آینر ه  تقييياتي است كه در حوهه پهوهش

خصروص علروم كراربردي و    بره  ،هاي مختلرف علروم  م یریت راهبردي كاربرد دارد و در رشته

 متأسرفانه ترا   ،ملااترات  گونره اینرغم اه يت و ضرورت به گيرد  ع لي مورد استفاده قرار مي

هراي تقيييراتي   طر  گونهاینمقييان شناسي در اختيار ن چارچوب م وني به اقاظ روشكنو

در نوشرتار حاضرر ترمش شر  یرك منلرد مشرخص روشري برراي           اه ایرن رو، نبوده اسرت   

در ابتر ا مرروري برر خاسرتگاه و جایگراه       ،این منظرور به شناسي ت وین و طراحي شود  مقيط

اي ارائره  رشرته  شناسي برا رویكرردي برين   يط و مقيطسپس مفهوم مق ،ش انجام شناسي مقيط

شناسري پيشرنهاد   هاي اساسي اجراي یك طر  پهوهشي مقيطمراحل یا گام ،گردی  و در ادامه

بای  به ت رام   آناي است و در پهوهش بين رشته شناسي اازاماً  تأكي  كرد مقيطش   مج داً بای

اني و اجت اعي وفرادار و متتهر  برود  امير      هاي علوم انسش ه در پهوهشاصوت عل ي پذیرفته

من  قرار گرفته و با نير  و ارهیرابي   هآنكه این چارچوب مورد توجه مقييان و دانشجویان عمق

  شوداصم  و تك يل  هاآن
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 پهوهشك ه ملااتات راهبردي  هران:ت

 ابرار متاصر تهران  هران:تعباس كاردان،  ترج ه، ژئوپلتیك نظام جهانی (4361) ئلوبرنارد كوهن، سام

 خارجه امور وهارت هران: تجمت تبریزي،  ترج ه، ( مسئله جا و مکان جغرافیايی4313) جانستون، روناا 

، «بوردیرو  پيرر دیااكتيك منش و مي ان در نظریره ع رل   »( 4362همستان ) ، مق  ها، غممرضا و پرستشج شي ي

 ام ، ش اره سينامه علوم اجتماعی

 ني  هران:تشاني و حسن چاوشيان، فايم جواترج ه ، بورديو پیر( 4361) جنكيز، ری ارد

 س ت و دانشگاه دفاع ملي  هران:ت، مديريت راهبردی( 4331) حسن بيگي، ابراهيم

تحلیـل   (4361) غرایراق هنر ي   در، «و جایگاه ایران 64نظام ژئوكاا ر جهاني قرن »( 4361حي ري، غممقسين )

 پهوهشك ه ملااتات راهبردي  هران:، تمحیط امنیتی

 هاي فرهنگي دفتر پهوهشهران: ت، ترج ه پارسایيان و اعرابي، مديريت استراتژيك( 4361دیوی ، فرد، آر  )

علي ش خاني، دانشك ه فرمان هي و ستاد سرپاه   ترج ه، مديريت استراتژيك( 4361سرتو، ساموئل و پيتر، پائوت )

 پاس اران 

 تيسا  هران:پور، تمق ود شارع ترج ه، نظريه اجتماعی و مسئله شهری( 4333) سون ر، پيتر

  3، ش اره راهبرد دفاعیكيا، بهناه اس يترج ه ، «اره مقيط امنيتيونظریه نظام» (4361شين  تان  )پایيز 

، سرات نهرم،   نگـرش راهبـردی  ، «بت شناسي مقيط امنيتري » (4316)خرداد  نهاد، حسين و ترقي، عليرضاعصاریان

 34ش اره 

 پهوهشك ه ملااتات راهبردي  هران:ت، تحلیل محیط امنیتی)به اهتمام(  (4361)داوود غرایاق هن ي، 

  6، ش اره مطالعات اجتماعی، «يوكاتقليل فضا به مثابه گفت ان»( 4331)تابستان  غممرضا كاشي، مق  جواد
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اي درباره م رنيتره، مرراد فرهرادپور، ارغنرون،     هاي اومان به مثابه نظریهسيستم نظریه (4313موار، هاروا  )همستان 

  41ش اره 

  شورآفرین :تهران، های پیچیدهنظريه سیستم ااف( 4331وكيلي، شروین )

  شورآفرین :تهران، هانظريه منش (ب 4331وكيلي، شروین )

(، مركرز تقيييرات اسرتراتهیك،  )بره     منتشرنش ه )گزارش پروژه شناسی محیط ملیروش (4366وكيلي، شروین )

 سفارش دانشگاه دفاع ملي(

    ابرار متاصرماسسه  :تهرانعليرضا طيا، ترج ه ، پافشاری بر خطا در سیاست خارجی (4333هرمان، چاراز )

عليرضرا طيرا و وحير      ترج ره ، المللدر روابط بین متعارضهای نظريه (4316و فااتزاگراف ) ، جي ز دوورتي

 ني  :تهرانبزرگي، 

 ماسسه آموهش و پرورش صنای  دفاعي  :تهران، هاپژوهی، مفاهیم و روشآينده (4362ناظ ي، فرهاد )

  س ت :تهران، استقرار مديريت استراتژيك (4364)گور و ادوارد جي  مك تافل انف، اچ  ای


