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منجر  ینشب یندارند. تجارب متخصصان مختلف به ا یاسیو س یبا جوامع علم یشتریهمواره ارتباط بی مواد معدن ی،انرژ

 ینب یکپارچه،به روش  یدکرد. آنها با یلتحل یانضباط یها یافتتوان تنها با ره یرا نم یچیدهپ تمشکال ینشده است که ا

 به کیاکولوژی -یرند. سیستم های اجتماعی مورد توجه قرار گ یکیو اکولوژ یاجتماع یها یستمس ینو در تعامل ب یرشته ا

 حوزه از افزایی هم یک عنوان به SES دیگر، مفاهیم برخالف. است شده تعریف ناپایدار و ترکیبی های سیستم عنوان

 و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی،) اجتماعی فرآیندهای و ساختارها بر همچنین SES. شود می درک اجتماعی و طبیعی

 تکیه است، شده گرفته نظر در تحقیق تمرکز برای که( فیزیکی و شیمیایی شناسی، زمین بیولوژیکی،) طبیعی و( سیاسی

 بازخورد، فرآیندهای و ساختار سازنده اجزای از بسیاری با همراه غیرخطی کلی اکولوژیکی -های اجتماعی  سیستم. کند می

 یم SESچارچوب  یک یابیارز یارهایمع .آورد می ارمغان به تطبیقی و پیچیده های سیستم عنوان به را آنها خصوصیات
هفت معیار  .شودممکن است به طور نامحدود در مورد آنها بحث محقق به تمرکز  با توجهباشد،  یمختلف یتواند به روش ها

 جهت تجزیه و تحلیل سیستم های اجتماعی و اکولوژیکی معرفی می گردد.
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 مقدمه

باشد  می آن بر زمان طی در تغییرات تاثیر چگونگی و اکوسیستم عملکرد چگونگی درک اکولوژیکی های تحلیل اصلی هدف

(Bell, 1999 .)های سیستم دیگر سوی از .گردد می آشکار ها سیستم این متشکله عناصر دقیق شناخت به نیاز نتیجه در 

 ,Rai and Madhur)کند  می تغییر پیچیده رفتار یک طی و زمان با آنها حالت که هستند پویا هایی سیستم اکولوژیکی

 و ترمیم بازیابی، هدف با ریزان برنامه و طراحان برای اکولوژیکی سیستم یک پویایی و پیچیدگی تعیین و درک بنابراین(. 2004

 از بسیاری بیستم، قرن های سال خالل در اساس این بر(. Bell, 1999)است  حیاتی دیده زیان های اکوسیستم مرمت

 وسیله بدین تا شد متمرکز ها اکوسیستم ساختاری عناصر بیولوژیک، جوامع ساختار درک روی بر تجربی و تئوری تحقیقات

 این(. Brown et al, 2001)شود  مشخص بزرگتر های سیستم پیچیدة تأثیرات از جدا آنها میان روابط مطالعه و ترکیبات

 زندة غیر شرایط به دادن پاسخ نظیر اکولوژیکی اساسی فرآیندهای درک جهت مدونی استراتژی گیری شکل به منجر اهداف

 سیستمی الگوهای به دستیابی آنها ترین مهم که گردید؛ رقابتی تعامالت و ارگانیک مواد و آب غذایی، منابع محدودیت محیط،

و  بزرگتر های سیستم از متأثر های سیستم و ترکیبات تأثیر چگونگی مطالعۀ باعث که بود ترکیبی های رهیافت و گرایی کل و

 شرایط در متوالی های دهه در طوالنی و پیوسته مطالعات سایۀ در که مذکور های روش از حاصل نتایج گردید. دیگر پیچیدة

 از را پیچیدگی مختلف انواع و مشخص را زنده موجودات مختلف سطوح آمد، دست به طبیعی های محیط یا و آزمایشگاهی

انسان ها تحت تاثیر محیط طبیعی قرار می گیرند. به منظور درک تعامالت و فرآیندهای پویا، تعداد  نمود. متمایز یکدیگر

یکپارچه اکولوژیکی -های اجتماعی و سیستم های اکولوژیکی به عنوان یک سیستم اجتماعی بیشتری از مطالعات بر سیستم

(SES( تاکید کرده و تمرکز خود را روی مسیرهای تکامل قرار داده اند )Olsson et al., 2004; Folke, 2006; Liu et 

al., 2007; Brondizio et al., 2009; Glaeser et al., 2009; Ostrom, 2009; Norgaard, 1994.)  برکس و

و  کنند، می باهم مرتبط را طبیعت و افراد هایی می دانند که اکولوژیکی را سیستم –( سیستم های اجتماعی 1991) 1فولک

( تعاریف زیر را از 2002) 2ردمن و دیگران. باشند طبیعت از طبیعت و جدا از بخشی عنوان به باید ها انسان که کنند می تأکید

 و مرتب به طور که اجتماعی و بیوفیزیکی عوامل از منسجم سیستم یک. 1اکولوژیکی ارائه می کنند: -سیستم های اجتماعی

 است ممکن که است، شده تعریف متعددی سازمانی و زمانی فضایی، های مقیاس در که سیستم یک. 2هستند؛ تعامل در پایدار

 و جریان که( فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، طبیعی،) حیاتی منابع از ای مجموعه. 3باشند؛ مرتبط مراتبی سلسله صورت به

 با پیچیده پویا، دائمی سیستم یک. 2 و شود؛ می تنظیم اجتماعی و اکولوژیکی های سیستم از ترکیبی توسط آن استفاده

 .مداوم سازگاری

 اکولوژیکی -چارچوب های نظری برای تجزیه و تحلیل سیستم های اجتماعی
ترین سواالت زمان حاضر مطابقت دارد، اکولوژیکی با برخی از مهم  -اگر چه زمینه رشد تحقیق در سیستم های اجتماعی

ها فاقد چارچوب نظری جامع است. توسعه یک چارچوب مطلوب مفید است، زیرا توانایی ما در تعمیم دادن SESمطالعه 

بینی  مطالعات موردی فردی، تشخیص مهم بودن نتایج کم اهمیت و در نهایت استفاده از قدرت روش علمی برای پیش

ن می دهد. چارچوب موجود برای تجزیه و ها را نشاSESپیامدهای مدیریت و دخالت های سیاست گذاری در تاب آوری 

 (:Sakai and Umetsu, 2014ها را می توان به پنج دسته تقسیم کرد )SESتحلیل 

این چارچوب ها کامال خاص هستند، تمرکز بر جفت متغیرها یا سواالت نظری دقیق تعریف : 3( چارچوب های فرضیه محور1) 

مجموعه ای از است.  Turner et al (2001) از 2چارچوب اختالل منظرشده است. یک مثال از یک چارچوب در این دسته 

                                                
1 Berkes and Folke 
2 Redman et al 
3 Hypothesis-Oriented Frameworks 
4 Landscape Disturbance Framework 
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ای است که اختالل ایجاد می کند و زمانی که اجتماع اکولوژیکی در آن منطقه برای بهبودی به  روابط بین اندازه یک ناحیه

 آورد، به راحتی به فرضیه های عملیاتی و آزمایش های تجربی می پردازد.  ارمغان می

گرا کمک می کند در یک سیستم ساختاری در مورد یک سیستم مردم  چارچوب های ارزیابی: 1گرا چوب های ارزیابی( چار2)

اکولوژیکی به منظور -فکر کنند، اما نسبتا مکانیزمی نیستند. آنها برای خالصه کردن ویژگی های کلیدی یک سیستم اجتماعی

ورد استفاده قرار می گیرند. مثال خوبی از یک چارچوب ارزیابی گرا که توصیف آن، به طور معمول برای تمرین های ارزیابی، م

ای است که فلسفه  که شامل چهار جعبه ( است2003) 2(MAای استفاده شده است، ارزیابی اکوسیستم هزاره ) به طور گسترده

3چارچوب ارزیابی آسیب پذیری ای را در بر می گیرد. پایه
Turner et al (2003a,b) های مهم  از چارچوب یکی دیگر

 گرا است.  ارزیابی

این چارچوب ها یک عمل خاص را توسط مجموعه ای از محرکان ایجاد شده در پاسخ به یک : ا2( چارچوب های عمل گر3) 

ها شامل  نوع خاص از مشکل را توصیه می کنند. آنها معموال بر روی راه حل ها به جای علل مشکالت تمرکز می کنند. مثال

5حفاظت از طبیعت S-5چارچوب 
 (TNC, 2003)  و چارچوبDPSIR  6پاسخ( -تاثیر  -حالت  -فشار  -)محرک 

(Roura-Pascual et al. 2009 .) 

چارچوب های مشکل گرا به طور عمده برای ایجاد و تسهیل فرایند حل نوع خاصی از مشکل : 7( چارچوب های مشکل گرا2) 

شناسایی مشکل و فرایندهای حل مسئله تمرکز می کنند تا تجویز اقدامات واقعی که باید توسعه داده شده است. آنها بیشتر بر 

گرا، آنها با تعریف دقیق راه حل شروع نمی کنند. مهم است که توجه داشته باشیم که  انجام شود؛ برخالف چارچوب های عمل

از طریق فرایندهای همکاری است، تا بیشتر با چارچوب های مشکل گرا معموال بیشتر با استفاده از تئوری در موارد خاص، 

را مورد بررسی قرار  SES(، هفت رهیافت مختلف مرتبط با مدیریت مشکالت در 2001) 1پیشرفت تئوری خود. بونچ و دیگران

(، طراحی سیستم های اجتماعی، برنامه ریزی تعاملی، مدل سیستم های پایدار و SSM) 9شناسی سیستم های نرم دادند: روش

 ، تحقیق اقدامات مشارکتی و مدیریت انطباقی. 10همکاری تیم بر

اینها چارچوب هایی هستند که تالش می کنند تا تکه های مختلف تئوری را در حوزه : 11( چارچوب های تئوری گرا یا جامع5)

رد که هر دو به طور یک منطقه خاص از تحقیق تعریف و ارتباط دهند. تعدادی از تالش ها برای ایجاد چارچوب کلی وجود دا

(. درک این Schwaninger, 2006یا با جنبه های مربوط به نظریه های مناسب مرتبط می شوند ) SESمستقیم با تئوری 

ای تالش برای بررسی تمامی مهم است. به ج SESچارچوب ها و ساختن آنها برای توسعه آینده یک نظریه علمی 

رفته می شود و سپس برخی از ها در نظر گSESرچوب نظری عمومی برای ای از چا های موجود، ابتدا خالصه چارچوب

  هایی را که در آن چارچوب نظری موجود، خوب عمل می کند، با یک یا چند معیار خالصه می شود. زمینه

 نتیجه گیری و پیشنهادها
ها نیازمند تطابق با طیف وسیعی از معیارهای مختلف است. ممکن SESیک چارچوب مفید برای توسعه نظری مطالعات 

است معیارها عملی و نظری باشد. معیارهای ارزیابی یک چارچوب می تواند به روش های مختلفی باشد، بسته به تمرکز 

                                                
1 Assessment-Oriented Frameworks 
2 Millennium Ecosystem Assessment (MA) 
3 Vulnerability Assessment Framework 
4 Action-Oriented Frameworks 
5 Nature Conservancy’s 5-S framework 
6 Driver, Pressure, State, Impact, Response (DPSIR) 
7 Problem-Oriented Frameworks 
8 Bunch et al 
9 Soft Systems Methodology (SSM) 
10 Beer’s Viable Systems Model and Team Syntegrity 
11 Theory-Oriented or Overarching Frameworks 
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ث برانگیز، با این تحلیلگر، و ممکن است به طور نامحدود در مورد آنها بحث کند. علیرغم ماهیت تقریبا اجتناب ناپذیری بح

حال، معیارهای ارزیابی برای مقایسه انتقادی اجتناب ناپذیر است. به عنوان مبنایی برای مقایسه و بحث، به این ترتیب، هفت 

هسته الف(  (:Sakai and Umetsu, 2014پیشنهاد می شود ) SESمعیار برای چارچوب های نظری جهت مطالعه 

است در علوم اجتماعی یا اکولوژیک ریشه داشته باشد، اما باید یک روش روشن برای اکولوژیکی: چارچوب ممکن -اجتماعی

ارتباط سیستم های اجتماعی و اکولوژیکی و قوی در هر دو رشته فراهم کند. چارچوب هایی که عمدتا به اقتصاد مربوط می 

ات اکوسیستم یا چارچوب های ایجاد شده برای ای هستند، زیرا آنها اشاره به کاالها و خدم شوند و ادعا می کنند که بین رشته

اکوسیستم ها که به طور غیر مستقیم شامل محرکان انسانی تغییرات زیستگاه می شوند، این معیار را نمی پذیرند. همچنین 

( را ارائه می Wilber, 1997چارچوب های مفهومی را که روش های عمومی تفکر در مورد جهان، مانند تئوری یکپارچه )

حمایت تجربی و حالت تفسیری: ب(  اکولوژیکی ارائه نمی دهند.-ند، اما ادعاهای خاصی در مورد روابط اجتماعیده

هایی که ادعا می کنند علمی هستند، بدون توجه به چگونگی ظرافت، باید توسط مطالعات تجربی دقیق پشتیبانی  چارچوب

پذیر، حداقل در اصول، و دانشمندان مختلف باید به طور ایده  حوی تکرارها باید به ن گیری شوند. تجزیه و تحلیل، نتایج و نتیجه

است؛ در اصل می  1آل به طور مستقل به همان نتیجه گیری دست یابند. معیار حمایت تجربی نیز شامل معیار فریب پوپر

ا باید شامل حالت های تفسیری بایستی نمونه های متضاد را پیدا یا ادعاهای تجربی را انکار کرد. به همین ترتیب، چارچوب ه

باشند که امکان اتصال نظریه به مشاهدات تجربی و برعکس را داشته باشند. نظریه باید راهی برای تفکیک بین مشاهدات مهم 

اهمیت ارائه دهد؛ و برعکس، مشاهدات باید راهی برای تشخیص بین نظریه های قابل توجه و بی معنی ارائه دهد. این  و بی

مکانیزم ها: چارچوب ج(  ت اگر پیش بینی های یک نظریه را نمی توان از نظر فرضیه های قابل آزمون پذیر ساخت.ممکن نیس

ها باید بینش را نسبت به علیت ارائه دهند. آنها باید به صورت ایده آل اول براساس اصول یا حداقل براساس مشاهدات پذیرفته 

ها همچنین باید برای رفتارهای پیچیده ای که در SESول داشته باشند. چارچوب شده، باید اظهارنظر روشن درباره علت و معل

SES های واقعی رخ می دهند، توضیحات ارائه دهند. توصیف سیستم به تنهایی، اعم از عناصر سیستم یا رفتار سیستم، یک

ها و ماهیت تغییر از SESهای پویا پویایی های فضایی و زمانی: چارچوب باید با جنبه د(  دهد. چارچوب کامل را ارائه نمی

محدوده انضباطی: چارچوب ها باید با چارچوب ه(  و تنوع فضایی برخورد کند. SESطریق زمان، و همچنین با ماهیت فضایی 

قبلی ارتباط داشته باشند و در ایده آل باید بتوانند ضعف های خود را توضیح دهند و یا نقاط قوت خود را ترکیب کنند. مطالعه 

SES ها از پیشرفت های جداگانه چارچوب ها با کمترین ترکیب بین چارچوب ها و نادیده گرفتن بیش از پیش ایده های قبلی

ای است، اما به طور گسترده تر. چارچوب ها  ای: این بر پایه معیار پیشین زمینه رشته ای و فرا رشته بین رشتهر(  رنج می برد.

ز(  یکدیگر روبرو شوند و ارتباطات بین دیدگاه مکمل و معرفت شناسی های مختلف را ارائه دهند.ها باید بتوانند با SESبرای 

ها را با پیشنهاد یا هدایت مطالعات تجربی جدید که مفاهیم نظری در مورد SESجهت: چارچوب ها باید جهت مطالعه 

SES.ها را پیشرفت می بخشد، ارائه دهد 
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Analysis of Various Theoretical Frameworks for Analyzing 

Social-Ecological Systems 
Abstract 

Complex environmental problems, such as climate change, biodiversity loss, scarcity and 

degradation of resources, such as water, energy, minerals, are increasingly linked to scientific 

and political communities. The experiences of different specialists have led to the insight that 

these complex problems can not be analyzed only with disciplinary approaches. They should 

be considered in an integrated, interdisciplinary and interactive way between social and 
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ecological systems. Socio-ecological systems are defined as synthetic and unstable systems. 

Unlike other concepts, SES is understood as a synergy of the natural and social realm. SES 

also rely on social (economic, cultural, and political) and natural (biological, geological, 

chemical, and physical) structures and processes that are considered to focus research. 

Nonlinear social and ecological systems together with many components of the structure and 

feedback processes bring their characteristics as complex and adaptive systems. The criteria 

for evaluating an SES framework can be in different ways, depending on the focus of the 

researcher, may be discussed indefinitely. Seven criteria for the analysis of social and 

ecological systems are introduced. 

Key words: Social-Ecological Systems, Human-Environment Interaction, Analysis 

Frameworks 




