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In recent years, the levels of spatial analysis in human geography have
undergone new changes and the concept of translocal relations and studies
has emerged and become increasingly popular as relationships that a
settlement or a local community establishes with higher spatial levels
(regional, regional, national and international). However, the analysis of the
knowledge network (co-authorship and co-occurrence words) of translocality
has been neglected, despite its necessity and its role in the development of
rural geography research, which is examined for the first time in this study.
Systematic analysis of the translocality knowledge network and its mapping
can identify its sources, trends and shortcomings. In this regard, the data were
collected and refined from the Scopus information database and was analyzed
with algorithms based on social network analysis in VOSviewer software.
The findings showed that of more than 1135 scientific documents and 1364
authors, the United States, United Kingdom and Germany had the most
publications, and authors like Sakdapolrak, Steinbrink, Greiner and Sterly
had the highest citations. Sakdapolrak cluster of ideas had the highest
network density. Asian countries were at the bottom of the list. Cooccurrence analysis of words revealed five research clusters in translocality
studies related to the connections and flows of people, capital, goods,
information, technologies and innovations. Applying the knowledge network
analysis approach and mapping it is recommended to achieve a holistic
perspective in the field of human geography research and in the future.
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در سالهای اخیر سطوح تحلیل های فضایی در جغرافیای انساانی دااار دگردیسای نارب و بادی اده و م هاوب
روابط فرامحلی و مطالعات فرامحلی بهمثابه روابطی که یک سکونتگاه و یا یک اجتماا محلای باا ساطوح فضاایی
باالتر (ناحیهای ،منطقهای ،ملی و بینالمللی) برقرار میکند ،ظهور و رواجی روزافزون یافتاه اسا ا ایان در حاالی
اس که تحلیل بکه دانش و بکه هم نویسندگی و هم رخدادی واژگان آن علیرغم ضرورت مضااع و نقاش
آن در توسعه و مدیری پژوهشهای حوزه جغرافیایی مغ ول واق گشاته اسا کاه بارای ننساتینباار در ایان
مطالعه مورد بررسی قرار گرفته می ود .تحلیل سامانمند بکه دانش و ترسایم نقشاه آن مایتواناد منبا هاا و
روندهای دانش و کمبودهای آن را مشنص کند .این موضو با تمرکز بر فرامحلیگرایی بهعنوان حاوزهای ناوین و
مهم از دانش جغرافیا انجاب ده اس  .برای انجاب این تحقیق ،در آغاز ،دادهها از پایگااه االا رساانی اساکوپو
احصاء دند .آنگاه ،مرحلههای دادهآمایی انجاب و بار پایاه هاد هاای تحقیاق ،دادههاای نهاایی باا اسات اده از
الگوریتمهای مبتنی بر تحلیل بکه اجتماعی در نربافزار  VOSviewerارزیابی و تحلیل گردید .یافتههاا نشاان
دادند که از میان بیش از  11۱۱مقاله و  1۱۳۱نویسنده ،کشورهای آمریکا ،انگلستان و آلماان بیشاترین انتشاارها
و نویسندگانی اون سکداپوالرک ،استینبرینک ،گرینر و لسترلی باالترین ارجاا هاا را دا اتهاناد .خو اه فکاری
سکداپوالرک ،بیشترین تراکم بکه را دارا بود .کشورهای آسیایی در پایان فهرس بودناد .تحلیال هام رخادادی
واژگان ،با رویکرد اکتشافی پنج خو ه پژوهشی در مطالعات فرامحلیگرایی مرتبط با پیوندها و جریانهاای افاراد،
سرمایهها ،کاالها ،اال عات ،فناوریها و نوآوریها را آ کار ساخ  .کاربس رویکرد تحلیل بکه داناش و ترسایم
نقشه آن برای دستیابی به یک دیدگاه کلنگر در مسیر پژوهشهای جغرافیای انسانی در آینده توصیه می ود.
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مقدمه
پرداختن همافزا به مقوالتی همپیوند ،همچون نحوه استقرار ،مکان ،کنش متقابل انساان  -محایط ،حرکا و منطقاه ،ویژگای
خاص موضوعی دانش جغرافیا را رقم زده اس (سعیدی .)1۱1۳ ،از آن جا که «فضای جغرافیایی» درونمایاه بنیاادین داناش
جغرافیاس  ،اونوارا دربارة ایستی آن ،جستاری اس که همواره ضرورت دارد .با نگریستن به «فضا» از اشمانداز «هساتن
در جهان »1هایدگری ،2میتوان از یک فضا اندیشی فلس ی دیگری ،با ناب فضاا اندیشای «زیسا جهاان» ی نااب بارد و آن را
جغرافیاییترین گونه فضا اندیشی دانس ا تا جایی که در پاسخ به «فضاای جغرافیاایی ایسا » ایانگوناه مایتاوان گ ا :
«فضای جغرافیایی» ،یعنی همان «هستن در جهان» (صادقی و همکاران.)1۱1۱ ،
از الرفی بازاندیشی ،پویایی ،ت کر و خ قی از ضرورتهای مطالعات فضاهای جغرافیایی بوده و روشهاای ناوین مطالعاات
ا سازی زوایای پنهان در برنامهریزی توسعه در حال گسترش و بالندگی اسا  .تحلیال فضاایی
فضاهای جغرافیایی باهد
با لحاظ دیدگاههای غالب در همگونی ،فشردگی و برابری درونی و تمایز برون ناحیه امکانپايیر مای اود (آذربااد .)1۱12 ،در
این میان الگوی توزی فعالی ها و جریانهای فضایی مانند حرک جمعی  ،کاال ،خدمات و سرمایه کاه ساط توساعه مراکاز
سکونتگاهی ،اعم از هر ،روستا و مجاری ارتباالی آنها را تح تأثیر قرار میدهد همواره در مقیا خاصی مادنرر قارار گرفتاه
اس این در حالی اس که نحوه آرایش فضایی فعالی ها ،تعیینکننده اصلی حرک جمعی  ،سارمایه ،کااال و خادمات اسا
که در نهای توسعه ناحیه ،گرههای هری و روستایی و بکه ارتباالی آنها را متأثر مایساازد و کی یا توساعه منطقاهای را
معین میکند (افراخته.)1۱11 ،
بهزعم آن که سطوح بررسی آرایش فضایی فعالی ها در اکثر موارد محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی بوده ليا باهتناساب،
حلقه م قوده مطالعات فضاهای جغرافیایی را میتوان در سط فرامحلی جستجو نمود .فرامحلیگرایی امل روابطی اسا کاه
یک سکونتگاه و یا یک اجتما محلی با سطوح فضایی باالتر (ناحیهای ،منطقهای ،ملای و باینالمللای) در حاوزههاای منتلا
میکند .انگیزه و دالیل این روابط میتواند اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،زیس محیطی یا ترکیبی از آنها با اد.
برقرار 
سرمایههای اجتماعی ،انسانی ،فیزیکی ،البیعی ،مالی در قالب جریانها و پیونادهای فضاایی  -مکاانی بار فرامحلایگرایای اثار
میگيارند که دت و جه این روابط میتواند آثار و پیامدهای خاصی بر توسعه نواحی روستایی دا ته با د.
بکهای از کنشگرها یا بازیگران اصلی در فضاهای جغرافیایی ت ش مایکنناد تاا رواباط میاانمقیاا هاای منتلا را
بازسازی کنند و مقیا های عملکردی جدیدی را تعری کنند یا به وجود آورند که مایتواناد ذیال رواباط فرامحلای متجلای
گردد ارا که با وجود تحلیلها و نررات عمیق سلسلهمراتبی انین استنباط می ود که جهاان دارای مقیاا غیرمارتبط یاا
موازی نیز هس .
فنی ( )1۱12به نقل از  (2005) Fridemanمعتقد اس که نویسندگان زیادی در مورد مسط و موازی باودن رواباط در
جهان ،نو ته و تحلیل کردهاند که به دلیل پیشرف های فناورانه ،تعامل و ارتباالات سری و آسان باین مکاانهاا باا دورتارین
فواصل ،جهان در حال مسط دن و یکدس دن بیشتر اس  .در واق م هاوب «فرامحلایگرایای» در پارداختن باه «نرااب
فضایی» نوعی «سنتز» برآمده از سطوح محلی ،ملی و فراملی اسا کاه خاود دیگار ناه «محلای» اسا و ناه «ملای» و ناه
«فراملی»ا بنابراین ،درک «نراب فضاایی» باهمثاباه جاوهرة «رواباط فرامحلای» مساتلزب ناوعی اندیشاه ارتبااالی ،ابکهای،
ترکیبپيیر و یکپاراه اس که البته ،ذهن مجردگرایِ تجزیهنگر قادر به درک آن و انین نراامی پیچیاده ننواهاد باودا لايا
میتوان گ روابط فرامحلی بر نرامی پیچیده و بکهای استوار اس کاه هراناد از اجزایای مارتبط تشاکیلیافتاه ،اماا در
ااراوبی یکپاراه و درهمتنیده ،فراتر از تکتک اجزای خود عمل میکندا بنابراین ،تجزیه سادة آن به اجازای خاود ،از جملاه
1- bieg-in-the-word
 -2از آنجا که فضای جغرافیایی همه گسترههاای فضاای پیچیادة زیساتنِ آدمیاان را دربار مایگیارد ،لايا بهارهگیاری از بنیاانهاای فلسا ه
پدیدار ناسی هرمنوتیک (اندیشههای هایدگر) میتواند در رو ن دن هراه بیشترِ ایستی و پیچیادگیهاای فضاای جغرافیاایی و دازایانهاا
( )Dasienکارا افتد.
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انسان ،ارتباط ،فضا ،ساختار ،کارکرد ،فعالی  ،گره و مانند آن ،مان از درک نرابوار آن خواهد باود و باهزعام ساعیدی ()1۱1۱
برای ،آنان که انین نگر ی تجزیهنگر دارند ،درختاان ماان رؤیا جنگال خواهاد اد .واژه کلیادی «فرامحلای»1در میاان
محققان و پژوهشگران حوزههای منتل نریار جغرافیاا & (Brickell & Datta, 2011b; Castree, 2004; Conradson
 McKay, 2007; Featherstone, 2011; Steinbrink, 2009: 414; Verne,2012: 17),رواج ویژهای یافته اس .
در برخی موارد ،واژة «فرامحلی» (یا فرامحلیگرایی) در نگاهی تقلیلی و ناقص متراد و هم معنی فراملایگرایای 2باه کاار
برده می ود .این اصط ح معموالً پدیدههایی را توصی میکند که امل تحرک ،مهاجرت ،گردش و بههامپیوساتگی فضاایی
اس که لزوماً محدود به حوزههای محلی یا مرزهای ملی نیس  .دو بعد مرکزی این م هوب تحرک و مکان اس که باا سااخ
و بازساختن پیوسته روابط فضاایی ،ذیال فراینادهای بازقلمروآگااهی ،۱نشاانهگاياری و کاارکرد مرزهاا را تغییار مایدهناد و
عرصههای جدیدی ایجاد میکنند .برای نمونه دگردیسی الی جابهجاییهای دائم به موقا جمعیا در گساتره جغرافیاایی
سیال باهد کار ،یکی از مهمترین و مشهودترین کلهای اخت ط و یکپاراگی میان نواحی روستایی و نقااط اهری اسا
که بهعنوان پدیده فضایی نوظهور در بیشتر کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته مشاهده مای اود (منصاوریان و همکااران،
.)1۱1۳
در این میان حجم االاعات و دانش تولید ده جهانی در حوزه روابط فرامحلی نیازمند انسجاب ،سازماندهی ،تامل و بررسای
اس ارا که بهزعم بابالحوائجی و همکاران ( ،)1۱1۱اال عات ماهیتی «هرجومرجاللب »۱دارد .اال عات نمیتواند خاودش را
سازماندهی کند بلکه گرایش به نرمی دارد .انانچاه اال عاات باه ایوهای خااص ساازماندهی نشاود ،باه الاور ساریعی باه
«هرجومرج» گرایش پیدا خواهد د ليا این حوزه بهصورت جادی نیازمناد بررسای ساامانمند و سااختاریافته اسا  .یکای از
روشهای سازماندهی و مطالعات فرامحلی ،ترسیم نقشه دانش با رویکرد تحلیل بکه نویسندگان و همرخادایی واژگاان اسا
و کمترین دستاورد آن ا نمودن زیس بوب پیچیده و در هم تنیدة پاژوهشهاا بارای نویساندگان جدیاد و توانمندساازی
محققان در ابعاد منتل اس ا ليا هد کلی پژوهش حاضر تحلیل بکه دانش فرامحلیگرایی ،بهمثابه گزیاداری ناوین بارای
مدیری پژوهشهای حوزه جغرافیا و برنامهریزی منطقهای اس .
اسا م هوب روابط فرامحلی ،دیدگاهی جام در مورد تحرکها ،جابهجااییهاا و جریاانهاا ارائاه مایدهاد .ایان م هاوب
رویکردی اس کاه در آن ایان پویااییهاا ،ارتبااط باین مقیاا هاای منتلا را ایجااد مای¬کناد .غالاب مطالعاات اولیاه،
جابهجاییهای مردب و جریان افراد را مدنرر دا تند اما این قضیه به مهاجرت فراملی محدود نمی اود ،بلکاه ا اکال منتلا
مهاجرت داخلی و همچنین رف وآمد و جابهجاییهای روزمره در داخل هرها و بین مناالق روساتایی و اهری را نیاز در بار
میگیرد ( .)Sakdapolrak et al., 2016; Hedberg & do Carmo, 2012باااینوجاود ،بسایاری از نویساندگان ،تنهاا باه
جابهجایی مطلق بازیگران یا مردب توجه ندا ته ،بلکه به بنشهایی از جمعی که فاقد تحرک پندا اته مای اوند نیاز توجاه
میکردند ارا که آنان بعد مهمای از تعامال و ارتباالاات را تشاکیل مایدهناد (.)Brickell & Datta 2011a; Rau, 2012
انین دیدگاههایی تداعیگر آن اس که فضاهای فرامحلی دائماً توسط جمعی های متحرک و غیر متحرک تولیاد مای اوند.
بهزعم  )211۱( Conradson & McKayبه دلیل انتزاعی و ذهنی بودن م هوب فرامحلی ،بحث در ماورد حضاور هامزماان و
فیزیکی بازیگران اندگانه در تعام ت و ارتباالات بهمثابه هسته مرکزی این م هوب ،اغلب د وار اس  .اگراه جابهجاایی افاراد
در بسیاری از مطالعات دغدغه اصلی اس  ،اما جابهجایی ماردب تنهاا یکای از جنباههاای ساازه فرامحلای اسا  .ایان م هاوب
همچنین به جریانهای مادی مانند حوالههاای پاولی ( )Long, 2008و کاالهاا ( )Verne, 2012:17و جریاانهاای نماادین
مانند سبکهای جابهجاییها ،ایدهها ،تصاویر و نمادها ا اره دارد (.)Lange & Büttner 2010; Ma 2002; Reetz 2010
یکی از جنبههای این بعد اخیر در فرامحلیگرایی ،تجسم و تصور پیوندهای بین مکاانهاا اسا کاه Brickell & Datta
1 .Translocality
2 .Transnationalism
3 .Reterritorialization
4 .Entropic

42

سلیمانی و رضوانی /جغرافیا و پایداری محیط 24-43 )1241( 22

( 2111ب) از آن به «تصور با انگا فرامحلی» یاد میکنند .برای درک این ارتباالات ،بکهها از اهمیا ویاژهای برخاوردار
هستند ،زیرا تحلیل بکهها ،جریانهای مکرر دانش و ارتباالات سیاسی ،فرهنگی و فعالی هاای اقتصاادی میاان مکاانهاا را
تسهیل و تبیین میکنند ( .)Hedberg & do Carmo, 2012درعینحال جایگاه و موقعی بازیگران در این بکهها ،به نوباه
خود ،بر دسترسی آنان به مناب منتل تأثیر میگيارد (.)Zoomers & Westen, 2011
بهالورکلی از م هوب فرامحلی برای ترسایم تعاام ت اجتمااعی  -فضاایی پیچیاده در یاک درک جاام  ،باازیگر محاور و
اندبعدی است اده میکنند .ایده اصلی جابهجایی بهدرستی توسط  2111( Brickell & Dattaال ) باهعناوان «موقعیا در
حاین تحارک» ارائاه اده اسا  2111( Brickell & Datta .الا ) باا ا ااره باه پاژوهش  Doreen Massey’ sروی
لحرههای بیان ده در بکههای روابط اجتماعی» تصور میکنناد ( Massey
مکانهای فرامحلی را « 
«هندسههای قدرت ،»1
مایکناد.
 .),1999: 22دیدگاه فرامحلی به الور همزمان بر «آنچه در مکانها جریان دارد» و «آنچاه در آنهاا اسا » تمرکاز 
نویسندگانی که درگیر بسط یک دیدگاه فرامحلی هستند به دنبال ادغاب م اهیم سیالی و ناپیوساتگی مارتبط باا تحارکهاا،
حرکات و جریانها از یک سو با م اهیم ثاب بودن ،زمینی بودن و موقعی در اهدا خاص از سوی دیگر هساتند و ایان مهام
را در پژوهشهای متنو خاود ذیال اتار فرامحلایگرایای متجلای نماودهاناد ( & Sakdapolrak et al., 2016; Greiner
.)Sakdapolrak,2016 ; Porst & Sakdapolrak,2018, Rockenbauch et al.,2019

در نهای میتوان گ ماهی رابطهای مکان بهمثابه عنصری پویاا (غیرایساتا) و از الریاق پیونادهایی باا «بیارون» (کاه
محدود نشده) ایجاد می ود و این تعام ت در درک روابط فرامحلی بسیار مهم تلقی میگردد .اارا کاه تغییار رواباط زماان و
مکان منشأ ظهور زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جدیدی ده اس که خود در ارخهای مستمر ،دگرگونی زماان و
مکان را تشدید میکنند .به گونه که جامعه نسبتاً محلی و بسته گي ته ،تبدیل به یک جامعه فرامحلی ده و به نساب تمااب
ادوار گي ته ،با سرع و سهول بیشتری با جوام دور رابطه برقرار کرده و در بسیاری از عرصهها منشاأ دور ادن نزدیاک و
نزدیک دن دور ده اس .

مواد و روشها
یکی از اقدامات اجتنابناپيیر در هر پژوهشی بررسی اسناد و پیشینههای موجود یا مرور ادبیات موضو اس  .بارای ناساایی
و مطالعه روند دگرگونیهای هر موضو علمی ،میتوان از دادههای علمسنجی است اده کارد .در علامسانجی بار اساا روش
تجزیهوتحلیل هم رخدادی 2واژگان و هم نویسندگی ۱اساناد علمای مایتاوان موضاوعات علمای داغ و ابکه نویساندگان را
استنراج و ارتباط میان آنها را با تحلیل بکه کش کرد.
در این پژوهش ،از نقشههای دانشى ،بهعنوان یکى از یوههای کارآمد براى نمایش بهیناه و موجاود وضاعی علام ،بارای
بررسی زیس بوب پژوهشهای فرامحلیگرایی است اده د .نقشه دانشى قادر اس مناب و مسیر جریان دانش و محادودی هاا
و کمبودهای آن را مشنص کندا و با تعیین حوزههای اصلى ،اال عات الزب درمورد هر زیر حوزه را دراختیار مادیران پاژوهش
قرار دهد (علیپور حافری و همکاران .)1۱1۳،یکی از بهترین پایگاههای دادهها برای انجاب انین تحقیقاتی پایگاه االا رساانی
اسکوپو اس که جام ترین مجموعه پژوهشهای علمی را نمایه می¬کند و پو ش بیشتر و دقیاقتاری از ساایر پایگااههاا
ارائه میدهد (.)Falagas et al., 2008
این پژوهش از نرر نو کاربردی بوده که از رویکرد علمسنجی جه بررسی اسناد علمی بهره گرفته اس  .پژوهش حاضار
از نو علمسنجی اس و به لحاظ است اده از روشهای اکتشافى فاقد فرضیه اس (نویدی و همکاران1۱1۳ ،ا علیپاور حاافری
و همکاران .)1۱1۳ ،در این تحقیق ،از روش تحلیل بکه اجتماعی با رویکرد اکتشافی جه تبیین و تحلیل همواژگانی و هام
نویسندگی پژوهشهای مرتبط در کل بکه است اده ده اس  .بدینگونه که در ابتدا ،باه روش تمااب اماری ،فارادادههاای
کلیه اسناد علمی ( امل مقالهها و کتابها) مرتبط با حوزه فرامحلیگرایی به زباان انگلیسای درج اده در عناوان ،اکیاده و
1- Power Geometries
2- Co-occurrence
3- Co-authorship
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کلیدواژههای پایگاه اسکوپو از سال  110۱می دی تا پایان مار  2122می دی ،الی اناد مرحلاه احصاا گردیاد و واژهای
غیرمرتبط حي و پاالیش د .آنگاه ،مرحلههای دادهآمایی بر اسا راهنمای نربافزار  VOSviewer_1.6.18انجاب و بر پایاه
هد های تحقیق دادههای نهایی با است اده از الگوریتمهای مبتنی بر علم تحلیل بکه اجتماعی تجزیهوتحلیل د.
نربافزار ميکور مزایایی ارز مندی در پردازش دادههای بازر و ترسایم بصاری ابکه آنهاا دارد و نتاایج حاصال از آن
میتواند نقاط داغ و موضوعات موجود در حوزه تحقیق را با افی و وضوح بیشتری در دنیاای انتزاعای و گساترده واژگاان و
نویسندگان نشان دهد ( .)Donthu et al., 2020نربافزار  VOSviewerبرنامهای کاربردی مبتنی بر تحلیل بکه اسا کاه
برای ترسیم بکههای علمی و مطالعات مبتنی بر علمسنجی قابلاست اده میبا د ،ایان ناربافازار توساط نای جاان واک و
لیودو والتمن الراحی ده اس  ،است اده از این نربافزار در پژوهشهایی که مبتنای بار ادبیاات پاژوهش و پیشاینه پژوهشای
هستند کاربرد بسایاری دارناد .)Van Eck & Waltman, 2018( .بارای گاردآوری دادههاا از پایگااه اساکوپو  ،از معاادل
انگلیسی واژه کلیدی یعنی فرامحلیگرایی است اده د.

نتایج
پراکنش اسناد علمی مرتبط با فرامحلیگرایی :از آغاز تاکنون
مرور و تامل بر منب های مرتبط ،مؤید افزایش اشمگیر توجه به موضو روابط فرامحلی در مطالعات جغرافیاای انساانی اسا .
همان گونه که در کل  1دیده می ودا دادههاای تحقیاق تأییاد مایکنناد کاه نشار ساندهای علمای مارتبط باا موضاو
فرامحلیگرایی بهصورت فزایندهای در حاال گساترش اسا  .جساتجوی فرامحلایگرایای ( )Translocalityتنهاا در پایگااه
اسکوپو نشان داد که تاکنون  11۱۱سند علمی در این موضو منتشر و نمایه ده اس  .این میزان از منب ها گویاای ر اد
کمی و گسترش سری پژوهشهای حوزه روابط فرامحلی ،بهویژه در هزاره جدید میبا د .کل زیر روند نشر اسناد مرتبط باه
فرامحلیگرایی را الی حدود نیم سده گي ته نشان میدهد.

شکل  .1روند نشر اسناد علمی مرتبط با فرامحلیگرایی از سال  1۸۹۱تاکنون( ،اسکوپوس)2۲22 ،

نشر مقالههای مرتبط با پژوهشهای فرامحلیگرایی از ابتدای هزاره سوب از نرر مار ،ر د بسیار باالیی را نشان مایدهاد.
این کل نشان میدهد که مبحث روابط فرامحلی از ابتادای هازاره باه پاژوهشهاای جغرافیاای انساانی اضاافه اده اسا .
بهعبارتدیگر ،دانشمندان علوب جغرافیایی به مطالعه بررسی روابط فرامحلی در جوام محلی ع قهمند ادهاناد .حجام بااالی
دانش تولید ده در کل فوق نیز موید یکی از مهمترین کاستیهای مطالعات جغرافیای انسانی کشور اس .
با وجود تولید باالی دانش در این زمینه و اهمی بررسی جریانهای افراد ،کاالها ،اال عات ،فناوریها و نوآوریهاا باهویاژه
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در حوزه توسعه پایدار منطقهای با رویکرد فرامحلی ( ،)Rockenbauch et al., 2019باه نرار مایرساد محققاان جغرافیاا و
برنامهریزی روستایی ،ترویج و کاربس یافتههای دانش فرامحلیگرایی را در تحلیلهاا و مطالعاات حاوزه برناماهریازی فضاایی
هد گياری نکردهاند .البته افتی ناایزی که در پایان کل بعد از سال  2122دیده می ود نا ی از گردآوری اال عاات باودها
و نشان میدهد که بانکهای اال عاتی همچنان در حال تکمیل مرحلههای نمایه نویسی هستند .بهالورکلی روناد ر اد اساناد
علمی مرتبط با فرامحلیگرایی در بازه زمانی اهل سال اخیار ،ساه مرحلاه تحقیقاات اولیاه ( ،)110۱ -2112توساعه ساری
( )211۱-2111و یک مرحله نسبتاً پایدار ( )2112-2122را تجربه نموده اس ( کل .)1
در مرحله تحقیقات اولیه ،مطالعات پژوهشی محدود و همکاریها اندک و موضو تحقیق نسبتاً محدود بود باهگوناهای کاه
واژه فرامحلی تنها در پژوهشهای علوب سیاسی بینالملل ظهور یاف در ادامه ،زیس بوب پژوهشهاای فرامحلای باا مطالعاات
ا تاینبرینک دگرگون و پررونق د و به اکلگیاری مرحلاه توساعه ساری کماک نماود ،باهگوناهای کاه در ساال 2112
پژوهشهای سکداپوالرک در دانشگاه بن آلمان و بعدها در دانشگاه وین اتریش ،پایداری نسبتاً خاصی را به این حاوزه بنشایدا
ليا میتوان گ جه گیری مطالعات فرامحلیگرایی از علوب سیاسی به علوب اجتماعی تغییر یاف و سپ باه پاژوهشهاای
جغرافیای انسانی وارد د ،در علم جغرافیا نیز م هوب روابط فرامحلی ابتدا در زمینه مطالعه انوا مهاجرتها ظااهر اد ساپ
به حوزه معیش و تابآوری فرامحلی تعمیم داده د و اخیراً به حوزه توسعه فرامحلی ورود پیدا نموده اسا  ،هراناد روناد و
تقسیمبندی فوقاليکر پویا و دینامیک بوده و مرزهای مطالعاتی مداب درحالر اد و باازنگری و هامپیونادی 1ماداوب و متناو
اس .

نگاشت نقشه هم رخدادی واژگان کلیدی پژوهشهای فرامحلیگرایی
ترسیم نقشه واژگان کلیدی برگرفته از عنوان ،اکیده و کلیدواژههای مندرج در همه اسناد علمای (باه زباان انگلیسای) نمایاه
ده در پایگاه اسکوپو در کل  2نشانداده ده اس  .در آغاز از میان حدود  ۱0۱۳واژه است اده ده در عناوان ،اکیاده و
کلیدواژههای مقالهها و سایر اسناد علمی معتبر و بر مبنای مارش کامل واژگانی که بیش از  ۳1بار تکرار ده با اندا و پا
از حي واژگان نامربوط حدود  ۱2کلمه برتر ناسایی دند .کل  2نتیجه ترسیم رابطههاای ایان واژگاان در پاژوهشهاای
یاد ده اس  .گره بزر در وسط نماینده واژه کلیدی فرامحلیگرایی اس و در فاصله نزدیک گرههای بزر دیگری باا تحا
عنوان واژه جابهجایی ،مهاجرت قرار دارد هراند در بکه ارائه ده تعامل واژه فرامحلیگرایی با گرههای بزر دیگاری تحا
عنوان فرامحلی و فراملیگرایی را نیز باید مدنرر دا  .رنگها این حقیق را نمایش میدهند که برای نمونه فرامحلایگرایای
در بکهای با دیگر کلمات رنگهای سبز ،قرمز ،بن ش ،آبی و زرد در ارتبااط باوده و موردتوجاه و بررسای واقا اده اسا .
درعینحال ارتباط مستقیم فرامحلیگرایی با واژگان مهاجرت ،جابهجایی ،فرامحلی ،جهانی دن ،فراملیگرایای ،محلایگرایای،
نواحی روستایی ،نواحی هری و مانند آن با همدیگر مورد پاژوهش قارار گرفتاهاناد .جادول  1خروجای تحلیال ابکه هام
رخدادی واژگان کلیدی را با رویکرد اکتشافی در قالب خو ههای احصاء ده با محوری روابط فرامحلی نشان میدهد.
جدول  .1خوشهبندی واژگان کلیدی مرتبط با روابط فرامحلی
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خوشه 5

بنابراین میتوان گ پژوهشهای مرتبط با فرامحلیگرایی در پنج خو ه مت ااوت و متمرکاز بار واژگاان کلیادی خااص
انجاب اده اسا  .خو اه اول اامل  10واژه مانناد جهاان اهرگرایی ،جهاانیساازی ،رویکارد حکمروائای ،نئولیبرالیسام،
جابهجاییها ،بکهها ،فضای عمومی ،نواحی و سیاس های هری و  ...اس در این خو اه جریاان سارمایه و اال عاات ،گاره
جهانی دن را برجسته نموده اس  .خو ه دوب نیز با  1۱واژه امل نواحی روستایی ،قوبنگاری ،مهاجرت درون و باینالمللای،
جنسی  ،وجوه ارساالی مهااجران ،کاارگر مهااجر ،مهااجرت اهری  -روساتایی ،جاباهجاایی اجتمااعی ،جنسای و  ...را در
برمیگیرد.
در این خو ه حجم مطالعات و جریان افراد ،موجب بزر دن گره مطالعات حوزه مهاجرت ده اس ا خو اه ساوب نیاز
 1۱واژه امل تعلق ،پراکندگی ،گروه قومی ،هوی فرهنگی ،ملیگرایی ،ميهب ،هوی و  ...را امل ده اس در ایان خو اه
پیوندهای فرهنگی و قومی ،روابط فرامحلی را تح الشعا قرار داده اس ا در خو ه اهاارب ۱ ،واژه انساان ،تغییار اجتمااعی و
انسانها مطرح ده ،ليا میتوان گ مطالعات حوزه تغییر اجتماعی با فضای زیس انسانی پیوند یافته که مایتواناد متاأثر از
جریان فناوریها و نوآوری با د .در نهای خو ه پنجم هم  ۱واژة فرامحلیگرایی ،جابهجایی و تحرک را دربرگرفتاه اسا کاه
هسته مرکزی بکه به مار میرود .یافتههای کل  2آ کار ساخ که پژوهشگران علاوب جغرافیاایی و محیطای کشاور باه
الور خاص الزب اس باتوجهبه ضرورت اتناذ دیدگاه جام ومان در پژوهشهاای حاوزه برناماهریازی و اهمیا آن در توساعه
پایدار و متوان منطقهای در موضو فرامحلیگرایی بسیار فعال وارد وند .هم ازاینجه که در این حوزه دانش ارز امند و باا
حجم باالیی تولید ده که نیازمند ترویج و ا اعه اس ا و هم ازاینجه کاه بتوانناد از ایان م هاوب باه الاور ایساتهای در
برنامهریزی فضایی و توسعه این بنش بهره بگیرند.
برای تبیین بصری و مؤثرتر موضوعات تحقیق در این زمینه ،از گزینه نقشه اگالی خو اهای منحصاربهفارد در ناربافازار
مربواله است اده د ارا که این گزینه برای تجسم کلمه کلیدی نتایج خو هبندی همزماان کااربرد دارد ( اکل  .)۱در نقشاه
اگالی خو های ،اگالی یک عنصر به تعداد و وزن عناصر االرا آن بستگی دارد .هرااه فراوانای هامزماانی کلماات کلیادی
افزایش یابد موضوعات تحقیقاتی داغتری در حوزه فرامحلیگرایی پیوند و ظهور می باید .در اکل زیار پانج خو اه اگاال و
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متراکم پژوهشی مرتبط با فرامحلیگرایی آ کار گشاته کاه مارور واژگاان کلیادی هساته آن یعنای فرامحلایگرایای ،رواباط
فرامحلی ،جهانیسازی ،مهاجرت ،جابهجایی ،فراملیگرایی ،نواحی هری و روساتایی و ...مایتواناد راهنماایی ارز امند بارای
پژوهشهای آتی با د.

شکل  .2نقشه همرخدادی واژگان کلیدی برگرفته از عنوانهای پژوهشهای منتشر شده فرامحلیگرایی

شکل  .۱نقشه چگالی خوشه ای واژگان کلیدی پژوهشهای منتشر شده فرامحلیگرایی

پژوهشگران برتر حوزه فرامحلیگرایی
واهد موجود نشان میدهد که بررسیها در کشورهای منتل جهان توسط اندیشامندان و پژوهشاگران منتلا موردتوجاه
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بوده اس  .در کل  ۱مار سندهای علمی منتشر ده توسط  11محقق برجسته بهصورت مقایسهای نشانداده اده اسا .
همان گونه که دیده می ود از نرر مار ،مقالههای سکداپوالرک 1و ا تاینبرینک 2باه ترتیاب بیشاترین انتشاارات علمای در
موضو فرامحلیگرایی بودها و گرینر ۱و استرلی ۱بهصورت مشترک در جایگاه سوب قرار دارند .باتوجهبه ایان اکل بهتار اسا
پژوهشگران حوزه جغرافیای انسانی و برنامهریزی فضایی در مطالعات مرتبط با روابط فرامحلی به نو تههاای نویساندگان برتار
این حوزه مراجعه کندا اراکه در تعری و تبیین سازه فرامحلیگرایای تناو م هاومی و موضاوعی وجاود دارد و ایان ابهااب و
پراکندگی ممکن اس باعث ات وق پژوهشگران ود.

شکل  .4پراکنش پژوهشگران برتر حوزه فرامحلیگرایی بر پایه شمار اثر( ،اسکوپوس)2۲22 ،

مرکزهای عمده پژوهشگری فعال در حوزه فرامحلیگرایی
یافتههای به دس آمده نشان می دهد که دانشاگاه هاا و مرکزهاای علمای و پژوهشای اروپاایی و امریکاایی اهمیا و توجاه
بیشتری در زمینه فعالی های پژوهشی مرتبط با فرامحلیگرایی دا ته اندا وکشورهای آسیایی و به ویاژه خاورمیاناه بایتوجاه
بوده ،و یا توجه اندکی به این موضو دا ته اند ( کل  .)۱در این رابطه ،دانشگاههای بن و کلن در کشور آلمان با اخات بااال
بیشترین اسناد علمی ( ۱1مقاله) در موضو فرامحلیگرایی را در پایگاه اسکوپو به ااپ رسانده اس  ،این پویش را میتاوان
به سابقه دیرینه برنامهریزی فضایی در آلمان مربوط دانس (.)Cowan, 2005: 15
این نشان میدهد که دانشگاههای ميکور دارای تحقیقات علمی قوی و تأثیرگياری در این زمینه هستند و روابط همکااری
و تعامل علمی در مقیا گسترده بین پژوهشگران منتل وجود دارد .دانشگاه سنگاپور نیاز باهعناوان تنهاا مؤسساه آسایایی
حاضر در این کل ،مقاب نهم این فهرس را ا غال کرده اس ا این در رایطی اس که االش یا بحرانهای مرتبط با م هاوب
فرامحلیگرایی و ضرورت مدیری و برنامهریزی فضایی در این منطقه بسیار بیشتر و حاادتر از اروپاا ،آمریکاا و اساترالیا اسا .
بدیهی اس که تغییر رویکرد به سم مقوله فرامحلیگرایی در مدیری مکان و فضا در آسایا و باهویاژه خاورمیاناه در فرایناد
توسعه پایدار و متوازن حیاتی به نررمی رسد .الزب به ذکر اس که کشور ماا نیاز هام بااوجود پیشاینه بایش از ه تااد ساال
برنامهریزی توسعه (آقاسی زاده و غ می نتاج ،)1 :1۱11 ،در موضو روابط فرامحلی ،فعالی های علمای و انتشااراتی انادانی
ندا ته اس ا هراند برخی محققان جغرافیای سیاسی بهصورت مبهم و تلویحی م اهیم مرتبط با این حوزه را به کار باردهاناد،
برای نمونه ،کاویانی ( )1۱1۱معتقد اس که بازقلمروخواهی ،ناظر بر باز ساخ مکان یا قلمرو ،همزماان باا روناد قلمروزدایای
اس و فرایندهای بازقلمروآگاهی ،نشانهگياری و کارکرد مرزها را تغییر میدهند و عرصه جدیدی از قدرت ایجاد میکننادا لايا
1- P.Sakdapolrak
2- M. Steinbrink
3- C. Greiner
4- H. Sterly
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بسیاری از تحوالتی که در هرها و روستاهای یک ناحیه پدید میآید ،نتیجه میزان و اگونگی تعاام تی اسا کاه باین ایان
فضاها وجود دارد (الالشی و همکاران.)1۱1۱ ،

شکل  .5توزیع مرکزهای برتر پژوهشی حوزه فرامحلیگرایی بر پایه شمار اثر( ،اسکوپوس)2۲22 ،

کشورهای برتر فعال در پژوهشهای فرامحلیگرایی
همانند کل پیشین ،بررسی وضعی پژوهشهای حوزه روابط فرامحلی حتای در ساط کشاورها نیاز آ اکار مایساازد کاه
کشورهای با االش بیشتر در این زمینه ،کمتر به این موضو پرداختهاندا درحالیکه کشورهای توسعهیافته باه توساعه ت کار و
رویکرد فرامحلیگرایی بیشتر توجه کردهاند .دادههای استنراج ده از پایگاه اسکوپو نشان داد که آمریکاا ،انگلای  ،آلماان،
استرالیا و کانادا بیشترین اسناد علمی مرتبط با فرامحلیگرایی را در سالهای اخیر منتشر کردهاناد .هماان گوناه کاه اکل ۳
نشان میدهد در میان ده کشور برتر در حوزه انتشارات پاژوهشهاای فرامحلایگرایای ،کشاورهای آفریقاای جناوبی و ااین
رتبههای آخر را به خود اختصاص دادهاند و سایر کشورهای آسیایی در انتهای جدول جای گرفتهاناد .درعاینحاال ،علایرغام
ضرورت توجه خاص و کاربردی به مطالعات فرامحلیگرایی در کشورهای آسیایی ،در این کشاورها مطالعاات انادانی صاورت
نگرفته اس  ،هراند که توجه به یافتههای حوزه فرامحلیگرایی در کشورهای آسیایی بهویژه خاورمیانه باهمنراور اسات اده در
برنامهریزیهای منطقهای و فضایی ضرورت بیشتری دارد.

شکل  .۶توزیع کشورهای برتر نشر اسناد علمی مرتبط با حوزه فرامحلیگرایی بر پایه شمار اثر (اسکوپوس)2۲22 ،
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پراکنش انواع اسناد علمی مرتبط با فرامحلیگرایی
کل  ۱نشان میدهد که حدود  %۱1از انتشارات حوزه روابط فرامحلی بهصورت مقاله بوده و پ از آن انتشارات در قالب
بنشهایی از کتب حدود  %1۳از اسناد منتشر ده در فرامحلیگرایی را به خود اختصاص داده اس  .این خود دال بر این
نکته اس که پژوهشهای فرامحلیگرایی در مرحلههای اولیه ر د و نمو خود بوده و الزب اس در آینده ت شهای بیشتری
در زمینه ناسایی ابعاد منتل فرامحلی انجاب ود.

شکل  .۷توزیع اسناد علمی مرتبط با حوزه فرامحلیگرایی (مأخذ :اسکوپوس)2۲22 ،

ضرورت ترسیم شبکه دانش فرامحلیگرایی
در بازه زمانی تحقیق ،از میان حدود  1۱۳۱نویسنده 1۱0 ،ن ر دسا کام  2مقالاه علمای در زمیناه فرامحلایگرایای منتشار
کردهاند ( کل  .)0از این میان ،تنها  111ن ر از نویسندگان با یکدیگر همکاری در نگارش مقالاه دا اتهاناد .پا از محاسابه
قویترین رابطه کل زیر بهعنوان کل بکه همکاری نویسندگان حوزه فرامحلیگرایی (دارای دس کم  2مقاله) ترسایم اد.
بر مبنای الگوریتمهای خو هبندی نربافازار ،معرفای اده در ون  )2110( Van & Waltmanمشااهده مای اود کاه 1۱2
خو ه در موضو فرامحلیگرایی ،اسناد علمی متنوعی را منتشر کردهاند .همچنین این کل نشان میدهاد کاه نویساندگان
بسیاری ،به الور مستقل در این زمینه مقالههایی را منتشر کردهاندا بنابراین ،محققی کاه بارای اولاینباار باه ایان حاوزه ورود
می¬کندا ممکن اس نادانسته از مکتب فکری خاصی وارد موضو تحقیق ود و یا این که به عل ناآ نایی با محققاان برتار
نتواند به اهاراوب فکری درستی در حیطه پژوهشی موردنرر دس پیدا کند.
بر این مبنا ،روش ترسیم بکه دانش هر زمینه علمی مایتواناد باهعناوان ابازار مناسابی بارای ناساایی خو اههاا یاا
مکتبهای فکری مناسب برای ورود به هر زمینه علمی پیشنهاد ود .از جمله این که پژوهشاگران جغرافیاای انساانی کاه در
موضو فرامحلیگرایی ،و یا هر موضو علمی دیگری تحقیق خود را آغاز میکنند ،الزب اس در ابتدای امار باه ترسایم ابکه
دانشمندان موضو مورد بررسی اقداب کنند ،اراکه گاهی مشاهده می ود که وق و مناب بسایاری از دانشاجویان تحصای ت
تکمیلی صر مطالعه مطالبی می ود که باتوجهبه کل  0در حا یه کل جای مایگیرناد .باتوجاهباه حجام بسایار بااالی
انتشارات علمی در هر موضو موردع قه دانشمند جغرافیای انسانی حرک کردن در دریای علم بدون است اده از نقشه راهنماا
ممکن اس باعث هدررفتن مناب حدود انین پژوهشگرانی ود.
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شکل  .۹شبکة پژوهشگران حوزه فرامحلیگرایی

نگاشت شبکه علمی دانشمندان برتر حوزه فرامحلیگرایی بر اساس باالترین ارجاعات
برای نگا بهتر بکه پژوهشگران حوزه فرامحلیگرایی ،دو درصد دانشمند برتار از کال جامعاه دانشامندان دارای پیوناد و
ارجا پژوهشی ناسایی می وند .در ادامه با است اده از نرب افزار ،بکه نویسندگانی که با یکادیگر همکااری علمای دا اتند،
ترسیم د ( کل .)1همان الور که م حره می ود همه دانشمندان حوزه در پنج خو ه قرارداده دهاند .گره نمایانگر امار
انتشارات و پیوند نشاندهنده همکاری در نگارش مقالههای علمی اس  .فاصله خو اه هاا از یکادیگر بیاانگر میازان دوری یاا
نزدیکی خو هها به یکدیگر از نرر همکاریها و ا تراکهای علمی اس .

شکل  .۸شبکة همکاریهای علمی دو درصد دانشمند برتر حوزه فرامحلیگرایی
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همانگونه که در کل فوق مشاهده می ود جغرافیدانان اروپایی اخص نریر ،ساکداپ رک در خو ه زردرناگ و گرینار
در خو ه بن ش و استرلی در خو ه سبز قرار گرفتهاند و حجم مقاالت و روابط پژوهشی آناان باا اعضاای ابکه نویساندگان
قابلتأمل اس .

نمایش شبکه همکاریهای علمی دانشمندان برتر حوزه فرامحلیگرایی در گذر زمان
نمایش نقشه بکه همکاریهای علمی پژوهشگران برتر ،بر مبنای مار ارجا های مقالاههاای علمای ایشاان در باازه زماانی
اهارساله ،دگرگونیهای این موضو را به ارائه میدهد ( کل  .)11از کل زیر نیز انین استنباط میگردد کاه سااکداپ رک
آلمانی بهمثابه هسته مرکزی در خو ه زردرنگ ،جدیدترین پژوهشهاای فرامحلای و همکااریهاای علمای را از ساال 211۳
تاکنون انجاب داده و در پژوهشهای متأخرتری مشارک دا ته اس  .از ساال  211۱باه بعاد نیاز گرینار در خو اه بان ش و
استرلی در خو ه سبز مرکزی همکاریهای پژوهشی را در گروه خود برعهده دا تهاند و حجم مقاالت و روابط پژوهشی آناان
با اعضای بکه نویسندگان قابلتأمل اس .

شکل  .1۲شبکه همکاری علمی دانشمند برتر حوزه فرامحلیگرایی در گذر زمان

نگاشت تراکم شبکه علمی دانشمندان برتر فرامحلیگرایی بر مبنای باالترین ارجاعها
بررسی مشنصات ،پیشینه پژوهشگری و وابستگی سازمانی اخیر دانشمندان برتر حوزه فرامحلیگرایی نیز در جدول  2بیانگر
آن اس که کشورهای آلمان ،اتریش ،انگلستان و آفریقای جنوبی پیشتاز این حوزه بودهاند .الزب به ذکر اس که غالب
پژوهشگران ميکور الی سالهای گي ته در دانشگاههای منتل نیز کرسی دا ته و جابهجا ده یا همکاری علمی دا تهاند.
جدول ذیل ضرورت کنشگری تحقیقاتی بیشتر و ورود سایر دانشگاهها از جمله پژوهشگران کشورهای آسیایی را به حوزه
مطالعات فرامحلیگرایی آ کار میسازد.
کل  11نیز تراکم و اگالی بکه همکاریهای پژوهشگران برتر حوزه روابط فرامحلی را در سط جهان نشان مایدهاد.
رنگ رو ن به معنی تراکم بیشتر و رنگ تیره به معنی تراکم کمتر اس  .به نرر میرسد بیشاترین همکااریهاا و ارجاا هاای
علمی مربوط می ود به خو ههای آقایان ساکداپوالرک ،گرینر و استرلی که در قسم باال سم راس و مرکاز اکل دیاده
می وند .بهعبارتدیگر این مکتب فکری در فرامحلیگرایی بیشتر مورد اقبال جامعه بینالمللی پژوهشگران حوزه مايکور قارار
گرفته اس ا و ليا اعتبار علمی بیشتری را دارا میبا د.
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جدول  .2مشخصات ،پیشینه پژوهشگری و وابستگی سازمانی اخیر دانشمندان برتر فرامحلیگرایی (اسکوپوس)2۲22 ،
تعداد انتشارات در

نام مؤسسه

حوزه فرامحلی

/دانشگاه کنونی

Sakdapolrak,
P.

1۳

دانشگاه وین

Steinbrink, M.

1

دانشگاه پاساو

Greiner, C.
Sterly, H.

0
0

Datta, A.

۱

Niedenführ, H.

۱

Stenschke,
C.W.

۱

Brickell, K.
Verne, J.
McKay, D.

۳
۳
۱

دانشگاه کلن
دانشگاه وین
دانشگاه کالج
سلطنتی لندن
دانشگاه اسنابروک
دانشگاه آفریقای
جنوبی
دانشگاه کیل
دانشگاه گوتنبر
دانشگاه کیل

نویسندگان برتر

تعداد استناد

hindex

ارجاعات

۱1

1۱

101

11

آفریقای
جنوبی
آلمان
اتریش

2۱

۱

۱2۳

10

2۱
11

1۱
۳

۳۱۱
۱1۱

22
111

انگلستان

۱1

21

1۳21

۱1

آلمان
آفریقای
جنوبی
انگلستان
آلمان
انگلستان

۱

1

۱

1

۱۱

۱

۳1

1

۱1
11
۱۱

10
۱
1۱

1۱۱2
۱1
110۱

۱1
1
22

کشور
اتریش

علمی

کل

تعداد کل
همکاران

شکل  .11نگاشت تراکم شبکه پژوهشگران فرامحلیگرایی از لحاظ شمار ارجاعها

بحث
مسلّم اس که جغرافیدان ،همیشه به دنبال تعیین مقیا و اندازة پدیدهها بوده اس و جغرافیا همه عاملها و پدیادههاا را در
قالب مقیا و حدود ،مطرح کرده و میکندا ليا نااار اس که همیشه پدیدة موردمطالعه خود را در ااراوب مقیا معینای
مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد (فنی .)1۱1۳ ،یافتههای این پژوهش با بررسی  11۱۱مقاله در حوزه فرامحلیگرایای باا 1۱۳۱
نویسنده نشان داد که کشورهای آمریکا ،انگلستان و آلمان بیشترین انتشارها را در این زمیناه دا اتهاناد و نویساندگانی ااون
سکداپوالرک ،استینبرینک ،گرینر و لسترلی دارای باالترین ارجا ها بودهاند.
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خو ه فکری سکداپوالرک ،بیشترین تراکم بکه را دا  .کشورهای آسیایی در پایان فهرس بودناد .باهالاورکلی روناد
ر د اسناد علمی مرتبط با فرامحلیگرایی در بازه زمانی اهل سال اخیر ،ساه مرحلاه تحقیقاات اولیاه ،توساعه ساری و یاک
مرحله نسبتاً پایدار را تجربه نموده اس  .این در حالی اس باگي بیش از ه تاد سال از آغاز برناماهریازی رسامی در ایاران
(آقاسی زاده و غ می نتاج ،)1 :1۱11 ،اصط ح «برنامهریزی» همچنان به صورتی مطلق ،مجرد ،تنصصی ،پوزیتیویساتی ،غیار
قابل خد ه و بینیاز از مباحث نرری به کار میرود و حالآنکه بررسی تحوالت معرفتی این حوزه بهویاژه در آمریکاا و اروپاا از
ظهور حوزه معرفتی میانر تهای و بسیار پویایی در سالهای اخیر حکای دارد (بادامچی.)1۱11 ،
انانچه بهزعم مرادنژاد و بردی ( )1۱1۱رویکرد غالب در مجلههای علوب جغرافیایی ایران ،رویکردی پوزیتیویساتی باوده و
مطالعات پایه و نرری بسیار اندک اس  .درعینحال نااهمگونی و بایعادالتی فضاایی در تحقیقاات جغرافیاای کشاور بسایار
محسو اس و تنها ده درصد از مطالعات ،دربردارنده مطالعات ملی اسا و بقیاه بیشاتر باه ساط محلای توجاه کاردهاناد
(مرادنژاد و بردی ،)1۱1۱ ،از الرفی کار ناسان و سیاستگياران پیوسته بر نقش بالقوه روابط و پیوندها در تعدیل ناابرابریهاای
موجود بین محیطهای روستایی و هری تاکید دارند ،اما در ایران هنوز الرح جدی مباحث علمی مرتبط با ایان زمیناههاا باه
سبب سادهانگاریهای مرسوب مغ ول مانده اس (سعیدی و همکاران .)1۱11 ،این در حالی اسا کاه بسایاری از ساازههاای
حوزه دانش جغرافیای انسانی و برنامهریزی فضایی نریر جریانهای افراد ،سرمایهها ،کاالها ،اال عات ،فنااوریهاا و ناوآوریهاا
میتوانند ماهی  ،ساختار و کارکردی فرامحلی دا ته با د (.)Rockenbauch et al., 2019
از الرفی تحلیل هم رخدادی واژگان رویکرد اکتشافی ،پنج خو ه پژوهشی در مطالعات فرامحلیگرایی مرتبط با پیونادها و
جریانهای افراد ،سرمایهها ،کاالها ،اال عات ،فناوریهاا و ناوآوریهاا را آ اکار سااخ  .درعاینحاال مایتاوان گ ا پیوناد
فرامحلیگرایی با حوزههایی نریر مهاجرت ،روابط فرامحلی ،جابهجایی ،تحرک ،جهانی دن و روابط هر و روستا و  ...میتواناد
عناوین جياب و پرالر داری را برای انجاب پژوهشهای مشابه ایجاد نماید .همچنین یافتههای ایان مطالعاه نشاان داد کاه در
پژوهشهای جغرافیای انسانی به فرامحلیگرایی از ابعاد منتل و در زیس بوبهاای متناو و مرتبطای نگریساته اده اسا
بهگونهای که در سطوح منتل ی از مقیا خرد تا بینالمللی و فضاهای هری تا روستایی را دربرگرفته اس .

نتیجهگیری
بررسی و تحلیل بکه و زیس بوب پژوهشهای بدی نریر حوزه فرامحلیگرایی بهمثابه تحولی معرفتی در جغرافیای انساانی و
برنامهریزیفضایی ،به الور عینی روندها و نوب های پارادایمی دانش این حوزه را آ اکار نماوده و پیشارف هاای تحقیقااتی در
زمینه فرامحلیگرایی را نمایان مینماید ،بهگونهای که یافتهها میتواند مرجعی برای ترکیاب اااراوب تحقیاقهاا و گساترش
ایدهها و روشهای جدید در این زمینه ارائه دهد فرامحلیگرایی بهعنوان موضوعی میانر تهای ،اندوجهی و زمینهگارا ،دارای
ابعاد اجتماعی  -اقتصادی ،کالبدی  -فضاایی و سیاسای  -مادیریتی باوده کاه در ارایط کناونی پژوهشای کشاور ،نیازمناد
پژوهشهای آمینته با محوری موضوعات مهم حوزه جغرافیای انسانی برای مدلسازی م هومی ،و مدلسازی سانجش رواباط
فرامحلی (در تبیین ایستی) ،ناسایی و بررسی عوامل زمینهای ماؤثر بار فرامحلایگرایای از جملاه سااختار و پیکارهبنادی
منطقهای (در تبیین ارایی) ،و همچنین ناسایی و بررسی سیاس ها و گرایشهای اثرگايار بار فرامحلایگرایای (در تبیاین
اگونگی) با درنررگرفتن تمامی ابعاد آن میبا د.
در این صورت میتوان با دستیابی به درک درستی از این م هوب ،در مباحث برنامهریازی منطقاهای دقیاقتار باه بررسای
الگوهای فضایی آن پرداخ  .در نهای میتوان گ نقشه دانش فرامحلای اساتنراج اده در ایان پاژوهش مایتواناد بارای
دستیابی به یک دیدگاه کلنگر و یکپاراه ،در مطالعات آمایشی ،تدوین الگوی اس می-ایرانی پیشارف  ،تادوین اساناد توساعه
هرستانها و  ...مدنرر محققان قرار گیرد تا سیاس های فضایی توساعه (بادری و همکااران )1۱10،باا واقعیا هاای رواباط
فرامحلی پیوند زده ود و با تعدیل نابرابرهای نا ی از جریانها و پیوندهای نامتعار فرامحلی ،توسعه پایدار و متاوازن را بارای
اقصینقاط کشور به ارمغان آورد.
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سپاسگزاری
این اثار تحا حمایا ماادی صاندوق حمایا از پژوهشاگران و فنااوران کشاور ( )INSFبرگرفتاه اده از الارح اماره
« »111۱12۱1انجاب ده اس .

منابع
آذرباد ،نسرین ( .)1۱12روشهای نوین ناحیهبندی در فضاهای جغرافیایی .برنامهریزی منطقهای.11۱-1۱ ،)12( ۱ ،
آقاسیزاده ،فت اهللا غ مینتاج ،سعید ( .)1۱11ه تاد سال برنامهریزی توسعه در ایران :آسیبها و االشها ،انتشارات مرکز پاژوهشهاای
توسعه و آیندهنگری .ااپ اول.
) .اقتصاد فضا و توسعه روستایی.۱۱-۱1 ،)1( 1 ،
افراخته ،حسن ( .)1۱11اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد :ناحیه
باب الحوائجی ،فهمیها زارعی ،عاال ها نشاط ،نارگ ا حریاری ،نجا ( .)1۱1۱نقشاه داناش علام اال عاات و داناش ناسای بار اساا
مقولهبندی موضوعی اصلی و فرعی .مطالعات کتابداری و علم اال عات (مجله علوب تربیتی و روانشناسی).2۱-1 ،)1( ۳ ،
بادامچی ،محمدحسین ( .)1۱11برنامهریزی بدون نرریها صدای انیده نشاده فروپا ای برناماهریازی تکنوکراتیاک در ایاران ،فصالنامه
سیاستگياری عمومی.11-1 ،)1( 0 ،
بدری ،سیدعلیا رضوانی ،محمدرضاا خدادادی ،پروین ( .)1۱10تحلیل محتوای کی ی سیاس های فضایی توسعه روستایی کشاور پا از
انق ب اس می .برنامهریزی فضایی.2۱-1 ،)1(1 ،
سعیدی ،عبا ( .)1۱1۳سنن سردبیر .جغرافیا( 1۱ ،دوره جدید) (.1-1 ،)۱2
سعیدی ،عبا ( .)1۱1۱نقد علمی و «نقد» پویش ساختاری  -کارکردی .جغرافیا.21-۱ ،)۱0( 1۳ ،
سعیدی ،عبا ا عزیزپور ،فرهادا حسینی حاصل ،صدیقها خلی ه ،ابراهیما ریکا ،جهانبنش ( .)1۱11مطالعه تطبیقای موانا اکلگیاری
پیوندهای روستایی  -هری مورد :نواحی مرود (فار ) و کوهد (لرستان) .جغرافیا.2۳-۱ ،)۱۱( 11 ،
صادقی ،مجتبیا جوان ،جع را رهنما ،محمدرحیم ( .)1۱1۱فضای جغرافیایی ایس درنگی بر سر فضای جغرافیاایی ،از اشاماناداز
پدیدار ناسی هرمنوتیک .مطالعات جغرافیایی مناالق خشک.20-12 ،)11( ۱ ،
الالشی ،مصط یا خداپناه ،کیومرثا آقایاری هیر ،محسن ( .)1۱1۱تحلیل پیوند فضایی عملکردی کانونهای گرد گری (مطالعه ماوردی:
ناحیه اردبیل) ،فصلنامه جغرافیا (برنامهریزی منطقهای).21۱-11۱ ،)۱( 0 ،
علیپور حافری ،مهدیا رمضانی ،هادیا مومنی ،عصم ( .)1۱1۳ترسیم نقشه دانش حوزه کتابنانههای دیجیتاالی در ایاران :تحلیال هام
رخدادی واژگان .پژوهشنامه پردازش و مدیری اال عات.۱00-۱۱۱ ،)2( ۱۱ .
فنی ،زهره ( .)1۱12فضا ،مقیا و جهانی دن با تحلیل تئوری بکه کنشگران ( .)ANTمطالعاات راهباردی سیاساتگياری عماومی۱ ،
(.11۳-1۱ ،)12
کاویانی راد ،مراد ( .)1۱1۱رویکردی نو در بازتعری جغرافیای سیاسی .پژوهشهای جغرافیای انسانی.۱۱۳-۱۱۱ ،)۱( ۱۱ ،
مرادنژاد ،آناا بردی ،رحیم ( .)1۱1۱فراتحلیل مقالههای علمی  -پژوهشی در مجلههای جغرافیاایی ایاران در باازة زماانی  1۱00تاا 1۱12
(نشریههای مطالعه ده« :جغرافیا و توسعه»« ،تحقیقات جغرافیایی» و «فضاای جغرافیاایی») .فصالنامه برناماهریازی فضاایی 2
(.۱1-۱0 ،)22
منصوریان ،حسینا رضوانی ،محمدرضاا سعدی ،سیما ( .)1۱1۳تحلیل فضایی جمیع اغل ناور روساتایی در منااالق اهری کشاور.
پژوهشهای روستایی.۳۱۱-۳2۱ ،)۱( 0 ،
نویدی ،فاالمها میرالاهری ،سیده لی ا حسنزاده ،محمد ( .)1۱1۳روشهای تحلیال داده و پیونادها در ابکههاای اجتمااعی .فصالنامه
تعامل انسان و اال عات.۱1-۱0 ،)2( ۱ ،
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