
   

 
 
  

    

 
       

  
    

  
 

  
  



   

  
    

  تعریف مفاهیم: بخش اول
  

  
   الف) پژوهش

 بـازنگري  و بازگویی یافتن، براي سامانمند و هوشیارانه کوشمندانه، روند یک تحقیق، یا پژوهش
 هـاي  پدیـده  از اسـتفاده  بـراي  همچنـین  پـژوهش . استها  انگاشته و رفتارها رخدادها، ها، پدیده
رود. بنابراین منظور از پژوهش، استفاده  می کار به عملی راهکارهاي به یافتن دست جهت موجود
ها و ابزارهاي مختلف جهت پاسخگویی به یک مسئله اساسی است. پژوهش روندي است  از روش

  شود. که طی آن به طرق مختلف از معلومات موجود جهت کشف مجهوالت استفاده می
  

  یابی ب) مسئله و مسئله
است. به همین دلیل مسئله یابی نه تنها نخستین گام در مسـیر پـژوهش    1فرایند حل مسئلهپژوهش 
شود. بر این اساس نخستین گام در طراحـی   می نیز محسوب آید، بلکه یک مهارت اساسی می به شمار

چـه زمـانی   «هـا کـه    یک پژوهش، یافتن یک مسئله خوب براي پردازش و تحلیل اسـت. ایـن سـوال   
چه عناصـري  «یا  »توان به طرح یک مسئله در پژوهش رسید؟ می چگونه«یا  »آید؟ می مسئله بوجود

  باشند.   می از اهمیتی بنیادین در پژوهش برخوردار» در طرح یک مسئله موثر هستند؟
و » خـواهیم؟  مـی  چـرا «، »خـواهیم؟  مـی  چه«تواند در پی پاسخ به سه سوال  می هر مسئله

بـه دنبـال چـه هسـتیم؟،     «ها کـه   طرح شود. در واقع پاسخ به این سوال» خواهیم؟ می چگونه«

                                                                                                                                         
گـردد کـه بایـد در پـژوهش بـه دنبـال        می شود و چنین عنوان می . در اغلب اوقات، مسئله با سوال همسان فرض1

هـاي اساسـی و بنیـادین وجـود دارد.      ها بود. این در حالیست که میان مسئله و سـوال، تفـاوت   پرسشپاسخی براي 
آید و پاسخ آن از طریـق آمـوزش یـا پرسـش از دیگـران قابـل        می معموال سوال بر اثر جهل یا عدم آگاهی به وجود

شود و براي یـافتن پاسـخ آن بـه     یم احصا است؛ اما مسئله بر اثر دانستن کلیه اطالعات موجود در یک زمینه ایجاد
پژوهش نیاز است. بر این اساس سوال ممکن است براي هر فـرد عـامی بوجـود آیـد امـا مسـئله صـرفا بـراي افـراد          

  آید.   می متخصص یا درگیر در مباحث بوجود
وارد یـا  از سوي دیگر ممکن است مسئله با عنوان، تیتر و یا موضوع اشتباه گرفته شود؛ در حالی که تمام این م

محـور باشـد، کـاربرد ژورنالیسـتی و توصـیفی دارد امـا پژوهشـی کـه          یکدیگر متفاوت هستند. پژوهشی که موضوع
  شود.    می کند و کاربردي می شود، جذابیت پیدا می محور باشد، از چارچوب قوي برخوردار مسئله
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تواند طراحی یـک مسـئله را    می ،»چگونه به دنبال آن هستیم؟«و  »چرا به دنبال آن هستیم؟«
مبتنی بر نیازها و اهداف موجود، معطوف کند. بر ایـن اسـاس کـاربرد مسـئله در آن اسـت کـه       

 »سازي مسئله«نباید به سمت  »یابی مسئله«اي را باز یا مشکلی را حل کند. قاعدتا در مسیر  گره
 وجود دارد، مطـرح  سازي، مسئله بر اساس راه حلی که در ذهن پژوهشگر حرکت کرد. در مسئله

شود. به همین دلیل هیچگاه نتایج حاصل از چنین پژوهشی نمی تواند بدیع باشـد. در واقـع    می
هـاي ذهنـی پژوهشـگر اسـت کـه از آغـاز بـا         نتایج این پژوهش کامال بدیهی و مبتنی بر داشته

ه بایـد  داوري و حتی تعصب به سراغ آنها رفته است. بنابراین در فرایند طراحی یـک مسـئل   پیش
داوري  دانیم، مورد توجه قرار دهیم. همچنین ضروري است که از هر نـوع پـیش   آنچه را که نمی

برانگزیـر، شـک    درباره نتایج پژوهش خودداري صورت گیرد. در عین حال مسـئله بایـد پرسـش   
برانگیز و تردید آمیز باشد. پاسخ به مسئله نباید سهل و ساده باشد. هر چه پاسخ دهی به مسئله 

  شود.  می دشوارتر باشد، ارزش پژوهش درباره آن نیز بیشتر
، »؟آید می چه هنگامی یک مسئله به وجود«با توجه به مباحث فوق، پاسخ به این سوال که 

اي است. در مرحله نخست، ضـرورت دارد کـه وضـعیت     نیازمند طی کردن یک فرایند دو مرحله
حله دوم، وضع مطلوب و چشم انداز یـا هـدف   فعلی به درستی مورد شناسایی قرار گیرد و در مر

کالن روشن شود. بر ایـن اسـاس گـذار از مرحلـه اول(شناسـایی وضـعیت موجـود) بـه مرحلـه          
دوم(ترسیم آینده مطلوب)، مسئله مهمی است که به پژوهش نیـاز دارد. در واقـع عـدم آگـاهی     

ئله اي است که بـراي  توان از وضع فعلی به وضع مطلوب دست یافت، مس می درباره اینکه چطور
   2انجام یک پژوهش راهبردي اهمیت دارد.

                                                                                                                                         
آیا کارمند او امـروز بـه سـر کـار     «که : در فضاي یک اداره، ممکن است این سوال براي رئیس پیش آید 1. مثال  2

تواند پاسخ این سوال را بیابد که کارمنـد او امـروز و حتـی     می قاعدتا رئیس اداره با پرس و جو» آمده است یا خیر؟
تـوان از   می چرا کارمند او دیر آمده و چگونه«روزهاي دیگر به موقع به محل کار آمده است یا خیر. اما این نکته که 

آید. در مسئله، رئیس اداره از ساعت شروع کار، میـزان   می ، یک مسئله به شمار»کرر او جلوگیري کرد؟تاخیرهاي م
تاخیر کارمند، سطح حساسیت شغل او، دور یا نزدیک بودن محل زندگی او و سایر اطالعات الزمه، آگـاهی دارد امـا   

ـ   مـی  چرا این کارمند هر روز دیر به سر کار«درباره اینکه  تـوان از تاخیرهـاي مکـرر او جلـوگیري      مـی  هآیـد و چگون
براي رئـیس اداره مطـرح   » مسئله«به عنوان یک » چگونگی«و » چرایی«، با چالش مواجه است. در واقع این »کرد؟
  است.

» سوریه چه مدت درگیر بحران بوده است؟«ها براي هر فرد عادي پیش آید که  : ممکن است این سوال2مثال 
هـاي سـطحی، از    پاسـخ بـه ایـن پرسـش    » در مقام ریاست جمهوري این کشور بوده است؟بشار اسد چند سال «یا 

طریق یک جستجوي ساده یا سوال از دیگران قابل حصول است و نیاز به پژوهش ندارند اما فـرد متخصـص کـه در    
رخـوردار  پی طرح و حل مسئله است، بر تمام این بدیهیات تسلط دارد و از اطالعـات کـافی دربـاره کشـور سـوریه ب     
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  فرایند طراحی مسئله

  
اگر مسئله به این شکل تعریف شـود، بسـیاري از مسـائل بـدیهی و روزمـره از دسـتور کـار        

  گیرد.   می صورت »واکاوي مسئله«به منظور صرفا شوند و طراحی پژوهش  می پژوهش خارج
  

  ج) مسئله راهبردي
  اي است که داراي یک یا چند ویژگی از موارد زیر باشد: راهبردي، مسئلهمسئله 

آمیـز   هاي امنیت ملی نظیر مشـروعیت سیاسـی، همزیسـتی مسـالمت     . مرتبط با شاخصه1 
هاي اقتصـادي، منـابع طبیعـی     ها و توانمندي هاي قومی، دینی، مذهبی و سیاسی، قابلیت اقلیت

  و دفاعی یک کشور باشد.  حیاتی و استحکامات بازدارنده نظامی 
  پذیري داخلی منجر شود.   مرتبط با یک تهدید خارجی باشد که بتواند در گذر زمان به آسیب. 2
  الملل خدشه دار نماید.   الملل کشورها باشد و منزلت آنها را در نظام بین . مرتبط با وجهه بین3
  .اي بحرانی و داراي عمق و تداوم زمانی باشد . مرتبط با مسئله4
  . مرتبط با تأمین یا خدشه دار شدن منافع ملی یک کشور باشد.5
. مرتبط با مباحث هویتی، سیاسی، امنیتی و اقتصادي کشورها باشـد و بتوانـد بـه عنـوان     6

  عاملی تأثیرگذار به مثابه منبع واگرایی یا همگرایی عمل نماید.

                                                                                                                                        
تـر   گاه در پی سواالت بدیهی یا سطحی نیست، بلکه به یـک مسـئله جـدي    است. به همین دلیل فرد متخصص هیچ

اندیشد. به عنوان مثال، براي فرد متخصص این مسئله مهم است که در حال حاضر تمامیت ارضی سـوریه دچـار    می
تمامیت ارضـی سـوریه اسـت. در نتیجـه،     خدشه شده است. همچنین پژوهشگر اطالع دارد که وضع مطلوب، حفظ 

مسئله اساسی براي یک پژوهشگر مسائل سوریه، حفظ تمامیت ارضی این کشور اسـت. از ایـن رو سـوالی کـه او در     
تواند تمامیت ارضـی خـود را حفـظ     چگونه سوریه می«کند، معطوف به این مسئله است که  می پژوهش خود مطرح

آید و یا حتـی اگـر پـیش آیـد، بـا طراحـی یـک         راي یک فرد عامی پیش نمیگاه ب قاعدتا چنین سوالی هیچ» کند؟
 پژوهش به دنبال یافتن پاسخی براي آن نخواهد بود.  

شناسایی وضعیت 
موجود

ترسیم آینده 
مطلوب

مسئله
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ارضـی، رژیـم سیاسـی،    هاي حیاتی یک کشور و مسائلی همچون تمامیت  . مرتبط با ارزش7
  ها و الگوهاي حکمرانی، انسجام ملی و یکپارچگی سرزمینی باشد. شیوه

  د) پژوهش راهبردي
هـا،   پژوهشی است که در راستاي بررسی و تحلیل چیستی و چرایی یک مسئله مرتبط با جنبش

،مسـائل سیاسـی جهـان اسـالم و موضـوعات  منطقـه هـاي و        هـاي اسـالمی    ها و نهضت جریان
هـایی بـا سـایر     و همسو با انقالب اسالمی صورت گیرد. این نوع پژوهش داراي تفاوتالمللی  بین

  باشد: ها می پژوهش
شوند، عمومـاً داراي عمـق محـدودي     ها و نشریات منتشر می هایی که در روزنامه . پژوهش1

  پردازند.   هستند و صرفاً به تحلیل یک رویداد به شکلی سطحی می
داراي عمـق   شـوند، عمومـاً    ها منتشر مـی  هاي علمی و کتاب فصلنامه هایی که در . پژوهش2

  پردازند.   ها یا ارتباط دو متغیر با یکدیگر می زیادي هستند، اما صرفاً به توصیف و تحلیل پدیده
هایی که به سفارش نهادهاي تأثیرگذار در سیاست خارجی نظیـر وزارت امـور خارجـه     . پژوهش3

  شوند.   ها مرتبط می اراي عمق هستند، اما عموماً به مسئله مرتبط با دولتشوند، اگرچه د  نوشته می
  در این بین پژوهش ، پژوهشی است که داراي دو ویژگی اساسی باشد:  

  باشد.   عملی کاربردي جنبه . جهت حل مسئله مشخص و خاص طراحی گردد و داراي1
  را در دستور کار قرار دهد. تحقیقمیدان  مشکالت حل مستقیما . در برگیرنده مسائل  باشد و2

 دربردارنـده  شـود کـه   مـی  تلقـی  راهبـردي  و هنگـامی اساسـی   مسـئله  بر این اسـاس یـک  
  :باشد زیرهاي  ویژگی
 چشـم  غیرقابـل  و وثیق ارتباط دارد، راهبردي اهمیت مؤسسه براي که عواملی از یکی با .1
 هـاي  سیاسـت  و راهبـردي  اهـداف  انداز، چشم رسالت، با مسئله رابطه مانند. باشد داشته پوشی
  . مؤسسه اساسی و راهبردي

و مـدیران   کـه  سـازد  مطـرح  را اساسـی  پرسـش  یـک  ،مؤسسه فعالیت حیطه به توجه با. 2
  .باشند داشته آن براي اي کننده قانع و منطقی روشن، پاسخ ناگزیر باید گیران تصمیم
 داشـته  پـی  در مخاطبـان  بـراي  را اي کننـده  تعیین و مهم مشخص، منفی یا مثبت پیامدهاي .3
  .باشد

  
  و) سناریوپردازي

دچـار تغییـر و    جهـان  امکـان دارد  چگونـه  کـه   استمسئله  این درست درك از عبارت سناریو
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 تشـخیص  را هـا  آن توان می ،هستند دادن روي حال در تغییرات که هنگامی چگونه تحول شود؛
هاي احتمالی هستند  در واقع سناریوها، پاسخ. کرد باید چه ،دادند رخ تغییرات که هنگامی و داد

شوند. معموالً در میان  که پس از تجزیه و تحلیل دقیق اطالعات، به پرسش اصلی بحث داده می
سناریوها، احتمال وقوع یکی از آنها بیشتر است. بنابراین باید سناریوها به ترتیب احتمال وقـوع،  

  بندي شوند. اولویت
 یافتـه  نظـام  فرآیندي ،پژوهی آینده در مطرح هاي روش از یکی عنوان به سینویسناریو روش
 روش ایـن . پـردازد  مـی  بلندمـدت  آینـده  بـه  نگـاه  در قطعیـت  عدم بررسی و کشف به که است

 بـر  بنـا  و گونـاگون  علـل  بـه  کـه  اسـت  آینده از جایگزین هاي توصیف از اي مجموعه دربردارنده
 و منـافع  صـاحبان  متفـاوت  انتظارهـاي  نیـز  و فناوري و دانشیهاي  حوزه در موجود هاي تفاوت
  .  دارند بنیادین هاي تفاوت ،یکدیگر با کاربران
 راهبـرد  ارزیابی به است ممکن ها سازمان. شود می استفاده مختلفیهاي  شیوه به سناریوها از
 میـان  در راهبـردي  اگـر . بپردازنـد  جـاري  راهبـرد  استحکام ارزیابی و سناریوها مقابل در کنونی
 دچـار  اگـر  و پنداشـت  مستحکم را آن توان می، شود ظاهر کارآمد شکلی به بدیل آینده چندین
 بینی پیشارائه ، مختلف سناریوهاي نگارش از هدفبنابراین  .داد تغییر را آن توان می باشد نقص

 و راهبـر  نیروهـاي  از صـحیحی  درك کـه  اسـت  آن هـدف  بلکـه  ،نیست آیندهقطعی و جامع از 
 از، تغییر به واکنش و اجراییهاي  عرصه در ریزي برنامه تواناییزیرا . شود حاصل آینده تأثیرگذار

بر این اساس سناریو نویسی داراي مزایاي قابـل   .یابد می افزایش نیروها این شناسایی و درك راه
 توجهی در حوزه پژوهش به خصوص مطالعات سیاسی و بـین المللـی اسـت کـه از جملـه آنهـا      

  توان به موارد زیر اشاره کرد:   می
هـاي محتمـل    کند که پژوهشگر از گذشته رها شود و بـه آینـده   می . سناریو نویسی کمک1

  توجه بیشتري کند. 
کند. محقـق بـراي    می گیري تفکر استراتژیک نزد پژوهشگر کمک نویسی به شکل. سناریو 2

نگارش یک سناریوي متقن ناگزیر است که تمام جوانـب، ابعـاد و زوایـاي یـک مسـئله را مـورد       
نگري است، اجـازه نمـی دهـد     نگري در عین جامع بررسی قرار دهد. این امر که به معناي جزئی

  باقی بماند.     نقطه مبهمی در یک وضعیت خاص 
کند که یک نگرش همه جانبـه و جـامع بـه مسـئله پـژوهش از       می . سناریو نویسی کمک3

زوایاي مختلف صورت گیرد و تا حـد ممکـن از وقـوع غـافلگیري در شـرایط مختلـف محتمـل،        
کارهاي  تواند متناسب با شرایطی خاص طراحی و راه می ممانعت به عمل آید. در واقع هر سناریو
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گیرنده بتوانند در  کند که فرد یا نهاد تصمیم می در آن شرایط نیز ارائه شود. این امر کمکاقدام 
  اند. شرایط مختلف، به اتخاذ تصمیماتی بپردازند که از قبل، مشخص و مدون شده

کند که جلسات کارشناسی معطوف به آینـده پژوهـی شـوند. در     می . سناریونویسی کمک4
کارهـا   هاي هـر سـناریو، پیامـدها، راهبردهـا و راه     ا توجه به دادهواقع ضروري است در جلسات ب

  بحث شوند.  
  با توجه به مباحث فوق، به منظور نگارش سناریو، رعایت موارد زیر الزامی است:

. سناریو نویسی با داستان گویی و خیال پردازي متفاوت است. یک سناریوي متقن باید بر 1
  هاي عقلی و علمی قانع کننده پردازش شود.  پایه اطالعات، مستندات و استدالل

و حـداکثر   سـناریو  دو . درك صحیح آینده در روش سناریونویسی مستلزم وجـود حـداقل  2
 وجـود ها سـناریو مطـرح کـرد امـا      ممکن است در مورد یک مسئله بتوان ده .چهار سناریو است

حقق باید به سناریوهایی که از این رو م. است بیهوده و غیرکاربردي کاري ،سناریو چهار از بیش
  تري دارند بپردازد و هر سناریویی را وارد پژوهش خود نکند.  شضرورت و احتمال وقوع بی

 بـر  منطقـی  طـور  بـه  بایـد ؛ به این معنا کـه  باشد اجرا قابل بالقوه طور به باید سناریو هر. 3
در چنین شـرایطی   .شود نوشته رویداد یا پدیده یک با ارتباط در ،حال و گذشته وضعیت اساس

ضروري است که نقش و میزان تاثیرگذاري هر یک از متغیرها و بـازیگران بـا توجـه بـه پیشـنه      
  ها وجود دارد، مورد توجه جدي قرار گیرند.  عملکرد و احتماالتی که درباره آینده اقدامات آن

 در ویـدادها ر، ایـن  بـر  افـزون . باشـد  مواجه ذاتی و درونی هاي با تناقض نباید یک سناریو. 4
 هـا  آن بـه  بتوان که آن بدون ؛شوند مرتبط یکدیگر به معلولی و علت رابطه اساس بر باید سناریو
  . دکر وارد اي خدشه
 بایـد  ،دارد مستقیم تأثیر آنان وضعیت بر سناریو اجراي از حاصل نتایج که ا نهاديی افراد .5
 نیازمنـد  چیز هر از بیش سناریو یک اجراي زیرا. باشند داشته مشارکت سناریو طراحی روند در
هاي مرتبط با موضوع از  هاي قرارگاه بنابراین استفاده از ظرفیت .است آن اجراي به سازمان تعهد

  اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. 



   

:فصل اول
بیان مسئله 

طرح مسئله . 1•
طرح دیدگاه هاي کالن مرتبط با  .2•

مسئله
ضرورت و اهمیت انجام پژوهش  .3•

براي جمهوري اسالمی  
  تعریف مفاهیم و کلمات کلیدي .4•
  ادبیات نظري. 5•
 روش جمع آوري اطالعات .6•
موانع و محدودیت هاي پژوهش  .7•
 سازماندهی پژوهش. 8•

:فصل دوم
توصیف و بررسی داده ها

سابقه تاریخی. 1•
شناسایی متغیرهاي موثر. 2•
شناسایی بازیگران دخیل. 3•

:فصل سوم
تبیین و تحلیل داده ها

ارائه برآورد راهبردي از وضع موجود. 1•
ترسیم چشم انداز یا سناریوي مطلوب. 2•
سناریوپردازي. 3•
به ترتیب  (ارائه سناریوهاي محتمل ) الف•

)اولویت احتمال وقوع
ارائه پیامدها و نتایج هریک از ) ب•

سناریو هاي محتمل
پیامدهاي مثبت و منفی هر یک از ) ج•

سناریوها براي جمهوري اسالمی ایران
راهبرد جمهوري اسالمی ایران) د•
توصیه هاي راهبردي. 4•

  
   سسهؤم ساختار پژوهش راهبردي بخش دوم:

  
  

  ساختار پژوهش) الف
هـا داراي   فصلاصلی تشکیل شده است که هر یک از این  فصلاز سه  موسسهپژوهش راهبردي 

  ساختار مختص به خود هستند.
  

  هاي پژوهش راهبردي  فصلچارچوب کلی 
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  اول: بیان مسئله فصل
  شود:  پژوهش راهبردي ، بیان مسئله است که شامل موارد زیر می فصلنخستین 

  
  طرح مسئله. 1

هاي پژوهش و محل ورود به مسئله اصـلی اسـت.    طرح مسئله یا مقدمه یکی از مهمترین بخش
شود و ارتباط متغیرهاي موضوع، مورد بررسـی   معموال در مقدمه به بیان کلی بحث پرداخته می

 و دهـد  شـرح  خـوبی  بـه  را پـژوهش  مسئله و عنوان بتواند باید خوب مقدمه گیرد. یک قرار می
 بر ایـن اسـاس همـواره   . دارد تمرکز محورهایی چه روي که تحقیق صورت گرفته، کند شخصم
 هاي جنبه از را مطلب، نویسنده دیگر عبارت به؛ است خاص به عام از مقدمه در مطلب ارایه سیر
 انجـام  لـزوم  نهایـت  در تـا  پردازد می تر اختصاصی هاي قسمت به رفته رفته و کند می شروع کلی
نویسی، نخسـت   در نتیجه در مقدمه .کند روشن شده، انجام تاکنون آنچه تکمیل براي را مطالعه
 به عمومی حالت از و کرد تر تخصصی را آن پرداخت و سپس آن در بحث و موضوع طرح باید به
  .داد سوق تخصصی حالت

کـل پـژوهش باشـد و     تواند بیـانگر کیفیـت   می براي هر نوشتار بی شک آغاز مناسب و قوي
خواننده را به ادامه مطالعه آن مجاب کند. ایـن در حالیسـت کـه ارائـه اطالعـات کلـی و بعضـا        

شـود.   می میلی خواننده خستگی و بی باعث مقدمه در رفتن ارتباط با موضوع یا هرگونه طفره بی
 به پرداختن به همین دلیل باید از برسد. مطلب تر به اصل زیرا مخاطب تمایل دارد هر چه سریع

 قـرار  که نیست، در مقدمه پرهیز شود. همچنین جزییاتی ضروري و جالب که مواردي و حواشی
  ذکر شوند.  مورد بحث قرار گیرند، نباید در مقدمه مقاله اصلی بدنه در است

بر این اساس الزم است بیان مسئله به صراحت صورت گیرد و چیستی و ماهیـت مسـئله از   
باید سؤال اساسی را که برآمده از مسئله است و مسـتقیماً  سوي پژوهشگر طرح شود. پس از آن 
شـود، طـرح کـرد. در طـرح سـؤال اصـلی بایـد بـا نگـاهی           به حل مسئله پـژوهش مـرتبط مـی   

پژوهانه، چگونگی گذار از وضع فعلی به وضع مطلوب با توجه به ارتباط و تـأثیر متغیرهـا و    آینده
ین پرسش اصلی باید نیاز به مسئله کامال روشن و بازیگران موجود، مورد توجه قرار گیرد. در تبی

توان بر حسب شرایط بـه   می کند، می توجیه شود. عالوه بر سوال اصلی که شاکله مسئله را بیان
    طراحی سؤاالت فرعی نیز پرداخت.

دهـد،   مـی  هر پژوهش را شـکل  از بخش اولین مقدمه در نهایت باید توجه داشت که اگر چه
 تکمیـل  از پـس  را توانـد مقدمـه   در واقع پژوهشـگر مـی  . شود نمی نوشته قدم اولین در لزوما اما
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پژوهش خود به رشته تحریر دربیاورد یا دست کم در پایان کار، یکبار دیگر آن را مورد بـازبینی  
  قرار دهد.  

  
  هاي کالن مرتبط با مسئله طرح دیدگاه .2

شوند. قطعا درباره هـر مسـئله،    می هاي کلی و کالن مرتبط با موضوع بیان در این بخش، دیدگاه
شـود. ذکـر ایـن     مـی  چند دیدگاه کلی وجـود دارد و محقـق بـا اشـراف بـه آنهـا وارد پـژوهش       

شود که خواننده از اشراف پژوهشگر بر موضوع آگاه شود. ایـن بخـش    می هاي کالن باعث دیدگاه
. بـا ایـن حـال    به نوعی بررسی متون و دیدگاه هاي موجود درباره مسئله اصـلی پـژوهش اسـت   

لزومی ندارد که همچون پژوهش هاي دانشگاهی، به صورت مطول بـه بررسـی متـون پرداختـه     
  کند.   هاي کالن موجود در مورد مسئله اصلی کفایت می شود، بلکه ذکر دیدگاه

  
     (یک الی دو پاراگراف) مؤسسهضرورت و اهمیت انجام پژوهش براي  .3

بـه طـور    انقالب اسـالمی  و آرمانهاي تواند مرتبط با اهداف میهاي مختلف  هر پژوهشی از جنبه
اخص و منافع ملی جمهوري اسـالمی ایـران بـه طـور اعـم باشـد. بـر ایـن اسـاس بایـد دالیـل            

اي جهت ضرورت و اهمیت انجام پژوهش بیان شود. در این خصوص الزم است بـه دو   کننده قانع
پاسـخ داده  » چرا مسئله اهمیت دارد؟«و » ؟چه ضرورتی براي انتخاب مسئله وجود دارد«سوال 
  شود. 

  
    تعریف مفاهیم و کلمات کلیدي .4

هاي کلیدي پژوهش که در عنوان موضوع، سؤال اصلی و سؤاالت فرعی وجود دارنـد. ایـن    تعریف واژه
گیرنـد کـه عمومـاً چنـد      تعریف به دلیل عینی و ملموسی کردن مفاهیم ذهنی و انتزاعی صورت مـی 

هاي مختلف از آنها وجـود دارد. در واقـع پژوهشـگر بـا تعریـف مفـاهیم، خواننـده را          برداشتمعنی یا 
کند. این امر به درك صـحیح خواننـده از    متوجه معناي کلمات کلیدي مندرج در ساختار پژوهش می

هـا   کند. با این حال ممکن است تعریف مفاهیم در مـورد تمـام پـژوهش    می متن کمک شایان توجهی
نداشته باشد. زیرا احتمال دارد در مورد یک اصطالح، برداشت مشترك وجود داشته باشـد. بـر   کاربرد 

  کند: این اساس تعریف مفاهیم در دو حالت ضرورت پیدا می
  که، پژوهشگر برداشت خاصی از یک یا چند مفهوم اصلی پژوهش داشته باشد. نخست آن

اشـته باشـد و پژوهشـگر الزم بدانـد کـه      دوم آنکه، تعاریف متعدد از یک یا چند مفهـوم وجـود د  
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  تعریف خود از مفهوم مد نظر را مشخص کند.  
  . ادبیات نظري5

منظور از ادبیات نظري، ذکر چارچوب تئوریک یا مبـانی نظـري دربـاره مسـئله اصـلی پـژوهش       
است. قاعدتا ذکر ادبیات نظري باید به روند کلی فهم و درك مسئله اصلی پژوهش کمـک کنـد.   

ه توانـایی کـاربرد نظریـه و    ژوهشگر باید هنگامی از مبانی تئوریـک اسـتفاده کنـد کـ    همچنین پ
در آن با شرایط حاکم بر مسئله اصـلی را داشـته باشـد. از ایـن رو ذکـر ادبیـات نظـري        تطبیق 

کنـد کـه پژوهشـگر بتوانـد از آن در      می تنها در شرایطی ضرورت پیداسسه ؤچارچوب نگارش م
اصلی خود استفاده کند؛ در غیر این صورت ذکر مبانی نظـري بـدون   تبیین هر چه بهتر مسئله 

  تواند به نقطه ضعف پژوهش مبدل شود.   می کاربرد منطقی در فصول بعدي
  
  آوري اطالعات روش جمع .6

هاسـت کـه عمومـاً بـه      آوري اطالعات، منابع و چگونگی گـردآوري داده  جمعمنظور از روش 
  شود: می طرق زیر انجام

  الف) مشاهده مستقیم صحنه میدان؛ 
  ؛مؤسسهخام موجود در مطالعه اسناد و مدارك  و ب) استفاده

  ها و مقاالت علمی معتبر؛   ج) استفاده از منابع مکتوب نظیر کتاب
  م) طراحی پرسشنامه؛

، مؤسسـه و) استفاده از جلسات کارشناسی با حضـور اسـاتید دانشـگاهی، نیروهـاي میـدانی      
و سایر نهادهـاي مـرتبط بـا موضـوع      خانه هاکارشناسان وزارت امور خارجه، کارشناسان وزارت 
المصطفی، شوراي عالی امنیـت ملـی،    جامعةپژوهش نظیر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 

  صدا و سیما و ...؛
  ) انجام مصاحبه تخصصی با افراد متخصص و کارشناسان. ه

هـاي خـود در    آوري اطالعـات و داده  هـاي جمـع   ضرورت دارد که محقق حتما به ذکر شیوه
هـا متنـوع تـر باشـند و پـژوهش از       آوري داده هاي جمع پژوهش اشاره کند. قاعدتا هر چه شیوه

 اطالعات بیشتري بهره برده باشد، نتایج آن از حیث علمی و عملی قابل اتکاتر خواهد بود. 

  
  هاي پژوهش دیتموانع و محدو .7

ها  بـه   عموماً در راه انجام هر پژوهش، مشکالت متعددي وجود دارد. ذکر این موانع و محدودیت
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کند برداشت و فهم درستی از روند پژوهش و نتایج حاصل از آن داشته باشـد   خواننده کمک می
  و نقاط قوت و ضعف پژوهش را از ابتدا درك کند.

  
  . سازماندهی پژوهش8

چنـین دسـتاوردهاي    هـا و اطالعـات و هـم    منظور از سازماندهی، چینش منظم و منسـجم داده 
کند تا پژوهشگر از ابتداي تحقیق، اسکلت و  پژوهش در متن است. نگارش سازماندهی کمک می

هـاي پژوهشـی را    ساختار پژوهش خود را طراحی کرده و سپس مواد خام نظیر اطالعات و یافته
  ر واقع سازماندهی تحقیق دو کارکرد مهم دارد:  در آن وارد کند. د

رساند و آن را از سردرگمی و به بیراهه رفـتن در امـر    می ـ همچون نقشه راه به محقق یاري
  کند. پژوهش کمک می

  هاي بعدي آمده، داشته باشد. کند که درك درستی از آنچه در بخش ـ به خواننده کمک می
  
  ها دوم: توصیف و بررسی دادهفصل 
د. ایـن  شـو  آوري آنها شده، ذکر مـی  به جمعهایی که محقق، موفق  اطالعات و داده ر این فصل،د

  شود:  شامل موارد زیر می فصل
 
  . سابقه تاریخی مسئله1

براي انجام هر پژوهش و روشن شدن ابعاد و زوایاي مسئله، الزم است پژوهشـگر دربـاره سـابقه    
توانـد همچـون    بنابراین ذکر سابقه تاریخی مسـئله مـی  تاریخی آن، اطالعات کافی داشته باشد. 

  دهد، اما بیانگر راه آینده است. چراغی عمل کند که اگرچه گذشته را نشان می
  
  . شناسایی متغیرهاي موثر2

چنانچه در یک مسئله، متغیرهاي مختلفی وجود داشته باشند که به صورت مستقیم بر مسـئله  
گوناگون مورد توصیف و بررسی قرار گیرند.  مباحثی همچون  اصلی تاثیر بگذارند، باید از جهات

هاي قومی، تضـادهاي مـذهبی،    هاي اجتماعی، نزاع مسائل اقتصادي، موقعیت جغرافیایی، شکاف
اختالفات ارضی، جدایی طلبی، وضعیت اقلیمی و ... که ارتباط مستقیمی با مسئله اصلی دارند و 

 قـرار دهنـد، در ایـن بخـش مـورد بحـث و بررسـی قـرار        توانند آن را تحت الشعاع  می به نحوي
توانـد موضـوع    هـاي آنهـا مـی    ها و شاخصه گیرند. ماهیت هر یک از متغیرها به همراه ویژگی می
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هـاي بعـدي فـراهم     بحث در این قسمت باشد و اطالعات الزم را براي تجزیه و تحلیل در بخـش 
موضـوع اصـلی بحـث بـه تفکیـک مـورد       دهنـده   هاي تشکیل نماید. در این بخش، اجزا یا مؤلفه

  گیرند.   بررسی قرار می
  
  . شناسایی بازیگران دخیل3

توانـد   شناخت بازیگران دخیل در یک مسئله و سطح دغدغه، اهداف و منافع هر یک از آنها مـی  
اي چند دسته از بـازیگران   محیط پژوهش را براي محقق کامالً روشن نماید. عموماً در هر مسئله

هـاي   هـا، کشـورها و سـازمان    تواننـد شـامل افـراد، گـروه     رجی حضور دارند که مـی داخلی و خا
چنین هر بازیگري داراي دغدغه، اهداف و منافع مختلف نظیـر بقـا، سـبک     المللی شوند. هم بین

  باشد.   جویی و... می بخشی، مداخله بخشی، الهام ها، رهایی زندگی، حفظ ارزش
ن نکته توجه داشـت کـه تعیـین و تطویـل هـر بحـران یـا        در تعیین بازیگران دخیل باید به ای

ناامنی، مساوي با حضور بازیگران متعـدد و متعـارض اسـت. بـر ایـن اسـاس اگـر در یـک بحـران،          
تـر   بازیگران پر تعداد با منافع متعارض وجود داشته باشند، بحران ادامه پیدا خواهـد کـرد و عمیـق   

هاي هر یک از طـرفین مـورد توجـه و بررسـی قـرار       نهخواهد شد. بنابراین باید بازي عقالنی و گزی
   کم چند عنصر مورد توجه قرار گیرد: گیرد. از این رو در تعیین بازیگران دخیل باید دست

  الف) منافع بازیگر در خصوص تداوم، تعمیق و یا پایان یک مسئله؛ 
  مدت و بلندمدت هر بازیگر؛   مدت، میان ب) اهداف کوتاه
  آمیز، هوشمند و ...). آمیز، خشونت اعم از ابزارهاي مسالمت بازیگر (ج) ابزارهاي هر 

نکته مهمی که درباره شناسایی متغیرها و بازیگران دخیل وجود دارد، نقش و وزنی است که 
کنند. در نتیجه، محقق در این بخش صرفا بایـد   می هر یک از آنها در مرحله سناریوپردازي پیدا

بازیگرانی بپردازد که قابلیـت ایفـاي نقـش در سـناریوهاي محتمـل       به ذکر و بررسی متغیرها و
گویی و ذکر مواردي که ارتباط زیادي با مسئله ندارنـد،   آینده را داشته باشند. این امر از پراکنده

  کند.   می جلوگیري
  
  (سناریوها و راهبردها) ها سوم: تبیین و تحلیل دادهفصل 

عاتی کـه در بخـش پـیش ارائـه شـده، سـه هـدف عمـده         ها و اطال با توجه به داده فصلدر این 
  شود:   پیگیري می

  . ارائه برآورد راهبردي1
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هاي گونـاگون مـورد    گذشته، مسئله از جنبه فصلدر این قسمت با توجه به اطالعات موجود در 
 گیرد و ارتباط متغیرها و بازیگران با یکدیگر یا تأثیر آنها بر همـدیگر تـا   تجزیه و تحلیل قرار می

هـاي پـژوهش    ترین بخش شود. این بخش یکی از مهم زمان نگارش پژوهش به بحث گذاشته می
هـاي بعـدي مـورد اسـتفاده قـرار       است؛ زیرا نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات در بخـش 

گیـري ذهنـی پیشـینی،     داوري یـا جهـت   گیرد. محقق در این بخش باید بدون هرگونه پیش می
عات به دست آمده، به تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه برآورد راهبـردي از  صرفاً با توسل به اطال

  شرایط موجود بپردازد.
  
  انداز یا سناریوي مطلوب سیم چشم. تر2
لحـاظ  براي جمهـوري اسـالمی   انداز مطلوب  چشم، در خصوص هر موضوع مورد بررسیشک  بی

انداز یا وضع مطلوب ترسـیم شـود تـا     . از این رو در این بخش ضروري است که چشمخواهد شد
  انداز پردازش شوند.  در ادامه، سایر سناریوها در مقایسه با این چشم

  
  . سناریوپردازي3

پژوهانه باشـند، الزم   باید داراي ماهیت و ابعاد آیندهبه آنکه موضوعات پژوهش راهبردي  با توجه
توجه به نتایج حاصـل از تجزیـه و تحلیـل اطالعـات، بـه سـناریوپردازي و طـرح        است محقق با 

سناریوهاي مختلف در خصوص آینده یک موضوع بپردازد. بر این اساس طراحی و پردازش یـک  
 سناریو داراي چند بخش مهم است:

  

  
  به ترتیب اولویت احتمال وقوع) الف) ارائه سناریوهاي محتمل (
ست باید به توصیف سناریو پرداخت و سـپس نقـش هـر یـک از     در این بخش در وهله نخ

ران مشـخص کـرد. در واقـع ادلـه و      ران یا پـس  متغیرها و بازیگران موثر را به عنوان پیش
گیـرد. از ایـن رو    مـی  هاي وقوع هر سناریو در این بخش مورد بحث و بررسی قرار استدالل

م پـژوهش مـورد شناسـایی قـرار     وباید موقعیت تمام متغیرها و بازیگرانی کـه در فصـل د  
توان نقش و وزن هر متغیر یا بـازیگر را در وقـوع    می اند، مشخص شود. به نحوي که گرفته

توان آن را به کلی نادیده گرفـت یـا در وضـعیتی     یک سناریو کاهش یا افزایش داد اما نمی
ا وجـود نداشـته   مبهم قرار داد. زیرا اگر ارزش پرداختن به یک متغیر یا بازیگر در سناریوه
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  باشد، عمال ذکر آن متغیر یا بازیگر در فصل پیشین بیهوده بوده است. 
  

  ها ب) ارائه پیامدها و نتایج مثبت و منفی هریک از سناریو
تواند هم عوامل مـوثر و   می شک وقوع هر سناریو داراي پیامدهاي مثبت و منفی است و بی

این رو در بخش حاضر باید پیامدها و نتـایج   هم بازیگران دخیل را تحث تاثیر قرار دهد. از
حاصل از وقوع هر سناریو مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گیـرد. نکتـه مهـم در ایـن بخـش،        

  نگري و در نظر گرفتن پیامدهاي مثبت و منفی به صورت توامان است.  جامع
  

  ها و تهدیدهاي هر یک از سناریوها براي جمهوري اسالمی ایران ج) فرصت
ها و تهدیدهاي ناشی از وقوع هر سناریو براي جمهـوري اسـالمی    در این بخش باید فرصت

  ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 
 طریـق  ایـن  از کـه  اسـت  فعالیـت  بـراي  مساعد هاي زمینه وجود ها، فرصت از منظور

 یـا  و اختس میسر را خود اهداف و رسالت تحقق خود هاي توانایی از گیري بهره با توان می
هـا   آن یا پرداخت ها پذیري آسیب و ها ناتوانی ها، ضعف به کاهش ها فرصت این از استفاده با

  .کرد را به انحاء مختلف جبران
 اهـداف،  بـرخالف  کـه  اسـت  نـامطلوبی  و نامسـاعد  وضعیت برآیند تهدیدها، از منظور
 ایجاد احتمال دلیل همین به. هستند کنترل از خارج و کرده عمل منافع و اصول ها، ارزش
 هـاي  ارزش و اهـداف  سـاختن  مواجـه  آن، تبـع  بـه  و ها فعالیت روند در اختالل و آشفتگی
  .دارد وجود عوامل این سوي از خطر با اساسی

  
  د) راهبرد جمهوري اسالمی ایران

 به موجود وضع از رسیدن هاي راه کننده تعیین و کشور هاي توانایی دهنده حرکت راهبردها
 اقـدامات  چگـونگی  و چرایـی  چیسـتی،  ،راهبردهـا  واقـع  در .کننـد  می بیان را مطلوب وضع
 ،گیـري  تصمیم و سازي تصمیم فرآیندهاي و فکري، فضاي بر و سازند می مشخص را اساسی
در بخش راهبردها با توجه به نتایج حاصل از کل پـژوهش بـه   از این رو  .دارند کامل احاطه

سناریوهاي محتمل، ضرورت دارد براي هر سناریو، راهبـرد  ویژه تجزیه و تحلیل اطالعات و 
تعریف شود. این تعریف باید بیان کننده چگونگی گذار از سـناریوي مـورد بحـث بـه وضـع      

 توان با توجه به مسئله مورد بحـث، از  می مطلوب یا چشم انداز مطلوب باشد. در این بخش
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 حیث زمانی به ارائه موارد زیر پرداخت:

  ساله؛ 20الی  10راهبردهاي بلندمدت . ارائه 1
  ساله؛ 10الی  5مدت  . ارائه راهبردهاي میان2
  ساله؛ 5الی  2. ارائه راهبردهاي کوتاه مدت 3
  ساله. 2الی  1. ارائه راهکارهاي تاکتیکی 4

 بلند مدت، میان مدت و راهبردي کوتاه مـدت  پژوهشیمراحل الزم به ذکر است فقط 
  گیرد. ریزي قرار می طرح مورد بررسی و مؤسسهتوسط 

  فرایند سناریوپردازي

  
  
  

چشم انداز یا 
سناریوي مطلوب

سناریوي 
محتمل اول

سناریوي 
محتمل دوم

سناریوي 
محتمل سوم

سناریوي 
محتمل چهارم

وضع موجود
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  از سناریو تا راهبرد

  
  
  هاي راهبردي . توصیه4

هاي راهبردي به عنوان بخش پایانی پژوهش به ذکر مالحظات و پیشـنهاداتی اختصـاص    توصیه
 گشـا باشـد و آن را جهـت    تواند براي مخاطب راه می ها کند بیان آن می دارد که پژوهشگر گمان

هاي راهبردي، توجه بـه مـوارد زیـر ضـروري      اخذ تصمیم مناسب یاري رساند. در نگارش توصیه
  است:
  ها و اهداف را بیان کنند.   هاي راهبردي، واضح و بدون ابهام باشند و به روشنی خواست . توصیه1
  ب گردد.پردازي اجتنا گرایی و خیال راهبردي، عملی و قابل تحقق باشند و از آرمان هاي . توصیه2
  سازگار باشند.   ان،هاي راهبردي با پیشینه، هویت و توانایی بازیگر . توصیه3
. توصیه هاي راهبردي مطابق با موازین شرعی ـ قانونی نظام جمهوري اسالمی ایـران و در   4

  راستاي اهداف انقالب اسالمی باشند.
  
  
  
  
  
  
  
  

سناریو

پیامدها و نتایج  وقوع سناریو

پیامدهاي مثبت و منفی سناریو براي جمهوري اسالمی ایران

ارائه راهبرد و راهکار
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  نکات مورد توجه در نگارش متنب) 
راهبردي الزم است این نکته از ابتداي پژوهش در ذهن مؤلـف شـکل   . در نگارش پژوهش 1

بگیرد که هر پژوهش داراي یک نقطه آغاز و یک نقطـه پایـان اسـت. در نتیجـه، آغـاز و پایـان       
  کنیم: پژوهش باید به هم مرتبط باشند. براي توضیح این امر از اشکال زیر استفاده می

یابـد و پـس از تجزیـه و     شروع، به مرور بسط میدر این شکل، پژوهش از نقطه باالي لوزي  
  یابد. تحلیل اطالعات و دستیابی به نتایج مورد نظر، پایان می

  
  
  
  
  
  
  

  توان، از این شکل استفاده کرد:   نیز می مؤسسهبراي توضیح مدل پژوهشی راهبردي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ها، اظهارات قرائن و شواهد در داخل متن باید بـه سـه    گیري از داده . پژوهشگر هنگام بهره2

  عامل توجه کند:
هـا   شک هر چـه درجـه اعتبـار داده    بی ها اظهارات، قرائن و شواهد: الف) معتبر بودن، داده

 بیان مسأله

 شناسایی متغیرها و بازیگران
 

 تجزیه و تحلیل اطالعات

 سناریوها و راهبردها
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که محقق مجـاز بـه اسـتفاده از منـابع      ن آنیابد. ضم بیشتر باشد، ارزش پژوهش نیز افزایش می
  گیرد.   معتبر نیست و باید تا جایی که امکان دارد از منابع دست اول بهره 

ها و اطالعات موجود در متن، بدیع و جدیـد باشـند، بـر     هر چه داده ها: ب) بدیع بودن داده
  کنند. می تر افزایند و آن را کاربردي ارزش محتوایی پژوهش می

شود، باید حتماً به موضـوع   هایی که از آنها در نگارش متن استفاده می داده  بودن: ج) مرتبط
اي در داخـل   اصلی بحث مرتبط باشند. پژوهشگر باید از آوردن موضوعات غیرمـرتبط و حاشـیه  

  متن به شدت پرهیز کند و مباحث خود را با دقت انتخاب نماید.  
اي را رعایـت کنـد. در ایـن     نگـارش حرفـه   . پژوهشگر باید در نگارش نهایی مـتن، اصـول  3

  خصوص توجه به چند نکته حایز اهمیت است:
  نویسی؛ الف) ساده نگاري و پرهیز از پیچیده

  نویسی و استفاده از زبان رسمی و زبان معیار؛ ب) ادبی
  اي ویراستاري و استفاده مناسب از حروف ربط؛ ج) رعایت اصول حرفه
   .استفاده از منابع و مأخذ مختلفداري در  د) رعایت اصول امانت



   

  

  اخبار تحلیلی نگارش رصد چارچوب بخش سوم:
  

  
  مفاهیم تعریف) الف

   خبر. 1
. اسـت  مشـخص  و خـاص  مکانی و زمانی مقطع در رویداد چند یا یک ساده بیان معناي خبر به
  :دهد پاسخ زیر گانه شش سؤاالت به باید کامل و درست خبر یک

  ؟)کسی چه( که) الف
  ؟)زمانی چه( کی) ب
  ؟)مکانی چه در( کجا) ج
  ؟) اتفاقی چه( چه) د
  چرا؟)  ه
  چگونه؟) و
  

   گزارش. 2
 و دخـل  هرگونـه  و کاسـت  و کـم  بـدون  مشاهدات یا رویدادها مستقیم انتقال معناي گزارش به
  .است تصرف

  
  تفسیر. 3

 فـرد  هـر  اسـاس  ایـن  بـر . است اخبار از فرد هر ذهن ارزیابی و شخصی قضاوت معناي تفسیر به
  .دهد ارائه رویداد یک از را خاصی تفسیر ذهنی هاي انگاره از استفاده با تواند می

  
  تحلیل. 4

 نظـر  بیـان  بـدون  و علمـی  هـاي  روش از استفاده با رویداد یک حقیقی توصیف معناي بهتحلیل 
 و ابـزار  از اسـتفاده  بـا  وي و نـدارد  دخـالتی  گـر  تحلیـل  شخصـی  نظر تحلیل، در. است شخصی
  .پردازد می ها پدیده یا اخبار ارزیابی و بررسی به علمی هاي روش

  
   اخبار تحلیلی رصد. 5
 یـا  خبر تحلیلی، رصد در. است تحلیل انجام براي اخبار از استفاده معناي اخبار به تحلیلی رصد
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  .گیرند می قرار توجه مورد دارند، راهبردي جنبه که اخباري سلسه
  

  . انواع خبر6
  :نمود تفکیک چهاردسته در رارا از حیث اهمیت  اخبار توان می کلی بندي تقسیم یک در

 اتمـام  بـه  نیـز  سـرعت  بـه  و افتنـد  مـی  اتفـاق  یکباره که مره روز حوادث :عادي اخبار) الف
  .  رسند می

 و ندارنـد  تـاریخی  عقبـه  امـا  هسـتند،  برانگیـز  حساسیت که رویدادهایی  :حساس اخبار) ب
  .باشد می کم نیز آینده در آنها تکرار احتمال

 امکـان  و هسـتند  اهمیـت  داراي مختلـف  هـاي  جنبـه  از کـه  رویـدادهایی  :مهـم  اخبار) ج
  .دارند را دیگر حوادث بر تأثیرگذاري

 مهمـی  تأثیر حاضر حال در هستند، تاریخی عقبه داراي که رویدادهایی :راهبردي اخبار) د
 آینـده  در را دیگـر  عناصـر  بـر  تأثیرگذاري یا وقوع احتمال و گذارند می تحوالت سایر بر
 آنهـا،  نـار  درك و هسـتند  طـوالنی  تـاریخی  پیشـینه  داراي عمومـاً  اخبار نوع این. دارند

  .آید می وجود به نیز دیگري متعدد خبرهاي
  
 آنچه بنابراین. باشد راهبردي اخبار تعین شاخص تواند می صحنه در خبر مانایی وع،ممج در
. دارند راهبردي هاي جنبه که است اخباري است، اهمیت داراي اخبار تحلیلی رصد حوزه در که

 وقت صرف عدم و امور به بخشی اولویت باعث تواند می اخبار انواع سایر از راهبردي اخبار تفکیک
  . شود ارزش بی اخبار تحلیل براي

  
  . شیوه نگارش خبرهاي مرتبط7
  :کرد  استفاده روش دو از توان می یکدیگر، با مرتبط اخبار نگارش خصوص در

  .  شود می بیان اند، داده روي که تاریخی و زمان ترتیب به اخبار روش، این در :نقلی روشالف) 
 خبـر  کـه  نحـوي  بـه  شوند؛ می بیان اهمیت ترتیب به اخبار ، روش این در :اسمی روشب) 
 وارونه هرم عنوان با روش این از. شوند می ذکر آن از پس ترتیب به اخبار سایر و صدر در تر مهم
  .شود می یاد نیز

  
  
  
  
  
  

 اخبار مهم 

 اخبار عادي
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  اخبار تحلیلی رصد چارچوب) ب
  :  شود می تشکیل بخش چند از اخبار تحلیلی رصد

  
  تیتر. 1
 در. باشـد  تحلیلـی  اصـلی  موضوع برگیرنده در باید راهبردي تحلیل رصد هر اصلی عنوان با تیتر

 یـا  هسـتند  ابهـام  داراي حـدي  تـا  که گردد استفاده عباراتی از شود می توصیه بیشتر انتخابات
 او ذهـن  در و گـردد  مشـتاق  خواننده طریق این از تا کنند، می متبادر ذهن به را مختلفی معانی
  .گیرد شکل متعددي سؤاالت
  

  ) اخبار(رویداد. 2
 همچنـین . باشـند  راهبـردي  اهمیـت  داراي کـه  اسـت  اخبـاري  به نیاز رصد، نوع هر انجام براي
 انتخـاب  وقوع آستانه در یا داده روي تحوالت مهمترین میان از حتما باید راهبردي رصد موضوع
  :است ضروري زیر مورد سه رعایت رویداد بخش در. شود

    پاراگراف؛ یک حد در مطالعاتی حوزه مهم رویداد شرحالف) 
    رویداد؛ ضرورت و اهمیت ذکرب) 
  .ایران ملی امنیت و منافع با موضوع نسبت ذکرج) 

 
  تحلیل. 3
 ارائه همچنین و مستند و مستدل تحلیل ارائه مسئله، مختلف زوایاي و ابعاد بیان بخش، این در

 تشکیل قسمت چند از تحلیل بخش. بیافزاید تحلیل عمق بر تواند می ـ لزوم صورت در ـ سناریو
  :شود می

 موضـوع  و خبـر  تـاریخی  پیشـینه  پـاراگراف،  دو یـا  یک حد در است الزم :تاریخی پیشینه الف)
  .باشد داشته اختیار در مناسبی اطالعات نیز گذشته سوابق از خواننده تا گیرد قرار بحث مورد اصلی

 و هـا  مؤلفـه  اجزاء بیان و رویداد کامل توصیف به توان می بخش این در :رویداد توصیف ب)
  .پرداخت آن مختلف هاي ویژگی
 رویـدادهایی  و تاریخی سابقه خبر، به توجه با باید بخش این در :رویداد تحلیل و تجزیه ج)
 بـه  تـوان  مـی  اسـاس  ایـن  بـر . پرداخـت  تحلیـل  و تجزیه به اند، آمده وجود به آن واسطه به که

  . کرد عمیق توجه رویداد گیري  شکل چگونگی و چرایی چیستی،
 زده حدس نویسنده سوي از باید بحث با مرتبط سناریوهاي بخش این در :سناریونویسی د)
 تبعـات  و سناریو هر کلی پیامدهاي چنین هم. شوند بندي دسته وقوع، احتمال ترتیب به و شوند
  .گیرند قرار توجه مورد باید نیز آنها
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  گیري نتیجه. 4
  :گیرد قرار توجه مورد باید اصلی بحث سه بخش این در

  احتمالی؛ پیامدهاي ذکر و تحیل بخش در گرفته صورت مباحث از بندي جمع ارائه الف)
   ایران؛ جمهوري اسالمی براي رویداد از حاصل تهدیدهاي وها  فرصت ذکر ب)
 و تحلیـل  یـا  متناسـب  بخـش،  ایـن  در: ایـران جمهـوري اسـالمی    بـراي  پیشـنهاد  ارائه ج)

 پیشـنهادها  ایـن . بپـردازد  پیشـنهادهایی  ارائـه  به تواند می نویسنده موجود، سناریوهاي
   :گردند اقدامات دسته سه شامل توانند می

   مثبت؛ و ترغیبی اقدامات. 1
  منفی؛ و بازدارنده اقدامات. 2
  .اقدام جهت مناسب موقعیت آمدن وجود به براي انتظار و تأمل. 3

  
  مهم ج) نکات

  : است الزامی زیر نکات رعایت راهبردي، تحلیلی رصد در
  .  باشد کلمه 1500 الی 1000 میان يدراهبر رصد حجم. 1
  . باشد برخودار راهبري هاي جنبه از و باشد مشخص رصد اصلی . محور2
  .  گردد پرهیز گویی پراکنده از و شود حفظ تحلیل موضوع وحدت. 3
 بـاقی  پاسـخ  بی سؤالی مخاطب، ذهن در که شوند بازگو نحوي به رویداد یک عوامل همه. 4
  .  نماند
  .کنند جلب خود به را مخاطب توجه که شوند نگاشته نحوي به آن متن و رصد عنوان. 5
  .شود منجر خواننده معلومات افزایش به که باشد نحوي به رصد محتواي. 6
  .  باشند کرده تأیید را خبر معتبر، منبع دو حداقل. شوند ذکر موثق و معتبر منابع از اخبار. 7
 از خبر باید دلیل همین به. گیرد قرار دیگران نظرات تأثیر تحت نباید تحلیل در نویسنده. 8
  . گیرد قرار استفاده مورد خبر خود فقط و شود جدا تحلیل
 توجـه  مـورد  دقـت  بـه  باید ویراستاري و بندي جمله حوزه در ویژه به ادبی و علمی اصول. 9
  .گیرد قرار نویسنده
  .شود ذکر دقیق و کامل شکل به اخبار منبع. 10
  .است ضروري منبع ذکر آمار، ارائه یا مستقیم قول نقل ذکر صورت در. 11
 منبع کامل مشخصات آن جاي به و پرهیز سایت آدرس درج از ارجاع، به نیاز صورت در. 12
  .گردد ذکر

  



   

  

  نویسی نامه منبع شیوه بخش چهارم:
  
  

هاي  به آن توجـه صـورت    یکی از مباحث مهم که باید به صورت الزامی در نگارش انواع پژوهش
 متـون  نویسی منبع دراست.  داري در استفاده از منابع و مأخذ مختلف رعایت اصول امانتگیرد، 
  :کرد توجه زیر نکات به باید علمی

  
  الف) ارجاع پانوشت

  استفاده از روش زیر تنظیم شوند: منابع باید به شکل پانویس در هر صفحه با
العات کتاب1  شود. مانند:   شناختی نوشته می . در استفادة نخست، تمام اطّ

نام و نام خانوادگی نویسنده، عنوان کتاب، نام مترجم، محل نشـر: نـام ناشـر، سـال انتشـار،      
 شماره صفحه 

   تهـران: نشـر   راد،  هربرت مارکوزه، فرهنگ و تمدن، ترجمه: امیرهوشـنگ افتخـاري
 22، ص 1389چشمه، 

  شود.) (اگر اثر چند جلدي بود، شمارة جلد بعد از سال انتشار نوشته می
 . اگر بالفاصله به همان منبع قبلی استناد گردد(ارجاع مکرّر)، منبع به صورت زیر نوشته شود:  2

  همان، شماره صفحه 
  2مثال: همان، ص  

  شود: و شماره صفحه نوشته می» Ibid«در منابع التین با نشانه اختصاري 
 Ibid, p. 33  

ـف بـیش از یـک      . 3 اگر استناد با فاصله منبعی دیگر انجام شود، در صورتی کـه از یـک مؤلّ
ف، کلمه   ، شماره صفحه.»پیشین«منبع استفاده نشده، نام خانوادگی و نام مؤلّ

  78مثال: هربرت مارکوزه، پیشین، ص  
ف بیش از یک4 اثر استفاده شده، در استنادهاي دوم به بعد، عـالوه بـر نـام     . اگر از یک مؤلّ

ف، نام اثر نیز نوشته می  شود. مانند: خانوادگی و نام مؤلّ

 55هایی در آغوش باد، پیشین، ص  غالمحسین محمدي، برگ  
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و براي نمـایش اسـتفاده از یـک صـفحه،     » ص«هاي استفاده شده از  . براي نمایش صفحه5
  شود. می استفاده» صص«استفاده از چند صفحه و براي نمایش » ص«

 راد، تهران: نشـر   هربرت مارکوزه، فرهنگ و تمدن، ترجمه: امیرهوشنگ افتخاري
  22ص ، 1389چشمه، 

 راد، تهـران: نشـر    هربرت مارکوزه، فرهنگ و تمدن، ترجمه: امیرهوشنگ افتخاري
 22-21صص ، 1389چشمه، 

  
  نویسی ب) شیوه منبع

  . کتاب1
 نام و نام خانوادگی، عنوان کتاب، نام مترجم، محل نشر: نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحه 

   راد، تهـران: نشـر    هربرت مارکوزه، فرهنگ و تمدن، ترجمه: امیرهوشـنگ افتخـاري
 22، ص 1389چشمه، 

  
 . مجموعه مقاالت2

مقـاالت، نـام و نـام خـانوادگی     نام و نام خانوادگی مؤلف مقاله، عنـوان مقالـه، عنـوان مجموعـه     
 کننده، محل نشر: نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحه مانند: آور یا تدوین جمع

برگـی، بـه کوشـش علـی      تقی پورنامداریان، سنت و نوآوري در شعر اخـوان ثالـت، بـاغ بـی    
  124-123، صص 1378دهباشی، تهران: انتشارات برگ، 

  
  هاي علمی  هها و فصلنام . نشریات ادواري، مجله3

 هاي علمی به صورت زیر خواهد بود: ها و فصلنامه ارجاع به نشریات ادواري، مجله

  نام و نام خانوادگی مؤلّف، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، فصل و سال نشریه، شماره صفحه
   1378، تابسـتان  65حسن رضایی، فرهنگ ایرانی، فصلنامه مطالعات ایران، شـماره ،

  12-11صص 
  
  ها المعارف ها، دایره ها، فرهنگ . لغتنامه4

 ها به صورت زیر خواهد بود: المعارف ارجاع به لغت نامه ها/فرهنگ ها/ دایره

  نام اثر، نام مدخل استفاده شده
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  لغتنامه دهخدا، سیاست
شـود، شـیوة    ها چون نام نویسـنده مقالـه یـا مـدخل درج مـی      المعارف اي از دایره در پاره :تبصره

  دهی به این منابع مانند مجموعه مقاالت خواهد بود.   ارجاع
  
  اینترنتی/ آنالین، برخط: . مقاله5

  نام و نام خانوادگی، عنوان مطلب، نام سایت، تاریخ دقیق (ذکر روز، ماه و سال)
  ،1391مهر 27روابط ایران و روسیه در دوران پوتین، خبرگزاري فارس، محمد احمدي  

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930417001682 
   : لزومی ندارد که لینک آدرس اینترنتینکته

(http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930417001682)   
  هاي داخلی کتاب ذکر شود؛ اما ضروري است که در منابع آخر کتاب ذکر گردد. در پانویس صفحه

  
  . آیات قرآن  6

 ارجاع به آیات قرآن به صورت زیر خواهد بود:

  قرآن کریم، نام سوره، شماره آیه  
  77قرآن کریم، سوره بقره، آیه    

  
  نویسی و نقل قول ج) معادل

1افـراد، کتـب، امـاکن جغرافیـایی و      . معادل التین اصطالحات علمی و آوانگاري اسامی خاص
هـایی بایـد نوشـته     غیره به عنوان پانویس در صفحات داخلی کتاب ذکر گردند. معادل کلمات و نام

شود که براي خوانندگان فرضی ناآشنا هستند و نوشتن معـادل اصـطالحات و اسـامی پرکـاربرد و     
شـود، داخـل    نویستی می ادلآشنا ضروري نیست. همچنین الزم است هنگامی که کلمه یا نامی مع

  قرار گیرد.  «» گیومه 
  قرار گیرد.«» . نقل قول مستقیم از هر منبعی باید داخل گیومه 2
  . مرز نقل قول غیرمستقیم با سخن نویسنده باید به صورت واضح، روشن و مشخص باشد.  3

  
 د) فهرست منابع پایان پژوهش

. در فهرست منابع و مآخذ تنها آثاري (اعم از کتـاب، مقالـه و سـایر منـابع) کـه در مـتن       1

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930417001682
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930417001682
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  اند، ذکر گردد و از آوردن منابع دیگر پرهیز شود.  تحقیق مورد استفاده قرار گرفته
شوند. با این توضیح که نخست نـام خـانوادگی و    . منابع و مآخذ بر اساس ترتیب الفبایی تنظیم 2 

 شود. مانند: و سپس عنوان کتاب، محل نشر، نام ناشر و سال انتشار نوشته مینام مؤلّف 

نام خانوادگی. نام، نام کتاب، ترجمه: نام و نام خانوادگی، مصحح، گردآورنـده ، محـلّ    کتاب:
  نشر: نام ناشر، سال انتشار.

 ـ  مثال: استنفورد. مایکل، فلسفۀ تاریخ، ترجمه: احمد گل ی، محمدي، تهران: نشر ن
1387.  

نام خانوادگی. نام، عنوان مقاله، نام و نـام خـانوادگی متـرجم(در صـورتی کـه مقالـه        مقاله:
ه یا مجموعه مقاالت، شماره، فصل و سال انتشار   ترجمه از زبانی دیگر باشد)، نام مجلّ

 اي، مجله دانشکده  مثال: سرکاراتی. بهمن، رستم یک شخصیت تاریخی یا اسطوره
  .1355، تابستان 2، شماره 12انسانی فردوسی مشهد، سال ادبیات و علوم 

  
  شود.   نوشته  ایتالیکو در متون التین  Boldها و عنوان مقاالت در متون فارسی  نام کتاب -1تبصره 
اگر کتاب یا مقاله، دو نویسنده داشته باشد، نام خانوادگی و نامِ نفر اول و سپس نام و نام  -2تبصره

شود. اگر اثـري بـیش از دو نویسـنده داشـته باشـد، نـام        خانوادگی نفر دوم نوشته می
  شود.  نوشته » و همکاران«خانوادگی و نام نفر اول و بعد کلمۀ 

ع بودن زبا3 ن، منابع باید به ترتیب زیر تنظیم شوند:. در صورت متنو  
  

 الف) منابع فارسی

 کتب فارسی .1

 مقاالت فارسی .2

 ها  ها و خبرگزاري روزنامه .3

 هاي اینترنتی سایت .4
  

 ب) منابع عربی

 کتب عربی .1

 مقاالت عربی .2

 ها  ها و خبرگزاري روزنامه .3

 هاي اینترنتی سایت .4



ش راهبردي  
ش پژوه

چارچوب نگار
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 ج) منابع التین

 کتب التین   .1

 مقاالت التین  .2

 ها  ها و خبرگزاري روزنامه .3

 هاي اینترنتی سایت .4

  هـا، و ... از یکـدیگر    هـا، خبرگـزاري   هـا و روزنامـه   هـا، مقـاالت، سـایت    ضروري اسـت کتـاب  
  تفکیک شوند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  


