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 مدارحیطمکرد توضیح روی

های او در نسبت با عناصر پیرامون، فعالیت ی تصمیمات وهمهکند. انسان در خأل یا فضای هیچ زندگی نمی

اند هایی از حیات را اشغال کردهحیطه ،ها، و جوامعها، سازمانگروهد، افراشود. تعریف می« محیط»تحت عنوان 

چنین ها، و شرایط آن آگاهی و اشراف داشته باشند. همباید نسبت به محدوده، ویژگیسازی مناسب برای تصمیمکه 

د کر. رویها را بشناسند و نسبت خود را با آنان به درستی تعریف کنندهمسایگان و دیگران در سایر حیطه

های آنها، ها و محدودهویژگی ،های مختلفحیطه، مدار، کودک و نوجوان استراتژیست را با اهمیت محیطمحیط

شنا آ ، و مسائلی از این دستسازیتأثیر عناصر محیطی در تصمیم های مختلف،محیطمناسبات بین ساکنان 

 کند.می

گیرد محیط هایی که بخشی از زندگی کودکان و نوجوانان در آن شکل میبه عنوان نمونه یکی از محیط

پاید ری نمیآموز نشسته باشند، دیسی که پشت هر نیمکت کوچک آن دو یا چند دانشکالس دردر مدرسه است. 

آموزان برای تصاحب فضای بیشتری از نیمکت شکسته شود. در با جنب و جوش دانش ی آنکه سکوت اولیه

رای ب ها به جلو یا عقب خواهند کرد تا فضای بیشتر و راحتتریی بعد پرزورترها شروع به حرکت نیمکتمرحله

 نشستن به دست آورند.

کنند ها از دوران کودکی که نسبت به وسایل و فضای متعلق به خود فهم و شناخت پیدا میبه طور کلی انسان

دهند؛ دعوا بر سر استفاده از وسایل بازی مانند تاب و سرسره، فضای مورد نیاز گونه رفتارها را از خود بروز میاین

ی خاطرات، و بسیاری ای به دفترچهاتاق شخصی یا نگاه غریبهای به ز ورود بیگانهبرای درس خواندن، نگرانی ا

ای از حساسیت انسان به محیط شوند، نمونهشمار از آنها به راحتی به ذهن متبادر میهای دیگر که بیمصداق

 پیرامون خود است.

کرد ی رویها جوهرهسبات و تزاحمها از سطح فردی تا ملی و جهانی مطرح هستند. همین منااین نوع تزاحم

ی اساسی در این رابطه تعریف مقدار فضای الزم، مناسب، و کافی برای حیات دهند. مسئلهمدار را تشکیل میمحیط

ای مفهومی است که برای این منظور به وجود آمده است. هر فرد، گروه، سازمان، و جامعه« فضای حیاتی»است. 



 

 

های های برخورد با محیط، و سیاسترد. هر پاسخی به این مسئله داده شود، سیاستفضای حیاتی مشخصی نیاز دا

 کند.را تعریف می «ژئوپولوتیک»مبتنی بر محیط تحت عنوان 

آموزی احساس تنگی در فضای حیاتی خود کند و در قیاس با محیط کالس درس، که ممکن است دانش

نیز برخی کشورها و جوامع چنین احساسی دارند. همین مسئله اصرار به گشودن آن داشته باشد، در محیط جهانی 

شود تا انواع رفتارهای تهاجمی و تجاوزگرایانه مانند کشورگشایی، اشغال، غضب، استعمار، استثمار، و ... باعث می

 ها و فجایع گسترده و متعدد در تاریخ بشر باشد.جنگداد رخشکل گرفته و عامل 

سازی خود بتواند میان فضای یست باید این موضوع را بشناسد تا در تصمیمیک کودک و نوجوان استراتژ

ی وسعهو ت ی موضوع تصمیمحراست از فضای حیاتی حیطه و حیاتی مشروع و نامشروع تمایز گذاشته و ضمن حفظ

ای اهمیت توجه به محیط و فض نکند. هااندازی به آن، به فضای حیاتی دیگران نیز احترام گذاشته و دستمطلوب آن

از همین زمان است که کودک و نوجوان  ،شود و با نگاه درست به آنحیاتی از سطح فردی در کودکان آغاز می

 سازد.استراتژیست را قادر به مدیریت و رهبری در سطوح باالتر می


