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جستارگشایی
یکی از دالیل آگاهی برنامهریای شرری و منطقهای از «زمینههزای فرهنگزی» 1را مزیتزوان در
«چرتشِ فرهنگی» 2ردیابی کرد که در طول دهزه  1990مزیالدی رخ داده و نقطزه عطفزی در
شنات؟ اهمی؟ فرهنگ به شمار میرود (دهههزای  1970و  1980مزیالدی را مزی تزوان جزا
مقاطع زمانی دانس؟ که بسمرها و محیطهایِ تاصِ فرهنگی در میان مل؟ها مورد اغفزال واقزع
شده بودند) .با حضور و اهمی؟یافمن نظامهای دالل؟گر( 3زبان ،مهماری و نظایر آن) در چرتش
فرهنگی ،آنرا در مسیر تبیین شکلگیری دانش و بازنمزایی واقهیز؟ بزا بزه رسزمی؟ شزناتمن
ناهمگنی گروههای اجمماعی و چندگانگی ارزشها قدم برداشمند ).(Burgess, 2000: 44
«چرتشِ فرهنگی» که در بسیاری از انمظامهای مرتبط با رفمار انسانی مشاهده شده اسز؟،
در بسمر تود؛ انگاش؟ «فرهنگ برنامهریای» 4را جای داده اس؟ .اندیشه بنیادین آنرا میتزوان
اینگونه بیان کرد که رفمار ،نهتنرا واجد ویژگی عقالنی بود ،بلکه به لحاظ اجممزاعی نیزا تیهزیُن
مییابد و این اصل در چارچو شیوههای تهامل نیا صدق میکند .همراه با چزرتش فرهنگزی،
جرانیشدن اقمصاد و چزالشهزای دیگزری اعز از مرزاجرت و سیاسز؟هزای یکاارچزهسزازی،
سیاس؟های زیس؟محیطی یا تغییرات اقلیمزی نیزا منجزر بزه آگزاهی عمیز تزر و بازشزنات؟
زمینههای قلمرویی 5و فرهنگی شدهاند ).(Knieling & Othengrafen, 2009, xxiv-xxv
با عِل به این زمینهها ،به هنگام توصیف فرایندهای برنامهریای فضایی ،باید از نحوه توصیف
این فرایندها در ابهاد و جوانب تاص تود آنرا آگاه بود ،بهطوریکه بموان تفاوتهای سزاتماری
و شیوههای (موضِهی) ممفاوت سروکار داشمن با ایزن جنبزههزای سزاتماری را مطزر کزرد تزا
برآمدهای ممنوع از فرایندهای برنامهریای فضایی مشخص قابل تبیین باشزد .گزام برداشزمن در
این مسیر ،ورای توصیف صرف تفاوتهای نرادی بین سیسم های برنامهریای فضایی اس؟ .ایزن
تفاوتها شزامل جنبزههزای سزاتماری غیررسزمی نیزا هسز؟ کزه مزیتزوان آنرزا را بزهمثابزه
«ساتمارهای (فرهنگی) ژرف» 6و کاربس؟های حقیقی برنامهریای واقهی نامید کزه دربردارنزده
جنبههای شخصی و موقهیمی مشخص از عامالن مرتبط

میباشند.

بهطور سنمی ،سیسم های برنامهریزای بزهعنزوان سزاتمارهای نرزادی و سزازمانی توصزیف
میشوند که ممشکل از ابهاد توصیفی مانند قانون کزارکردی برنامزهریزای ،سزاتمارهای اداری و
1. Cultural Contexts
2. Cultural Turn
3. Signifying Systems
4. Planning Culture
5. Territorial Contexts
6. Deep (Cultural) Structures
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نظ دهی سلسلهمراتبی ،توزیع قدرت ،فرایندها ،روند کارهزا و اباارهزا مزیباشزند .از ایزن منظزر
میتوان بهراحمی کاسمی چنین انگاش؟پردازی تقلیلگرایانهای از سیسم برنامهریای را دریاف؟؛
نخس؟ نادیدهانگاری این موضوع که برنامهریای فضایی صرفاً برنامهریای فضای کالبزدی نبزوده،
بلکه برنامهریای کاربس؟های فضایی مردم و سازمانهزا نیزا هسز؟ و دومزین حقیقز؟ نادیزده
گرفمهشده ،عامالن درگیر در فرایند برنامهریای هسمند .افرادی که برنامهها را ایجاد یزا اجزرا یزا
فرایندهای برنامهریای را مدیری؟ میکنند ،فاعالن تودتواسمهای هسمند که توانزایی تفسزیر و
بازتفسیر قواعد و هنجارها را در چارچو انگیاههای شخصی تود دارند ).(Ernste, 2012: 87-88
از سوی دیگر ،ممفکران پسامدرن همواره نادیدهانگزاری بسزمرها و فرهنزگ محلزی از سزوی
نوباوری را مورد انمقاد قرار دادهاند ،اما تود نیا به دلیل چشز پوشزی از شناسزایی تفزاوتهزا و
تمایاات فردی مورد نقد قرار گرفمهاند .هنوز ه تأثیر شخصی افراد ،پسزمینه بیوگرافیک آنرزا،
مرارتها ،دانش ،نگرشها ،اسمهدادها ،انگیاشهزا و کفایز؟هزایی کزه در موفقیز؟ یزا شکسز؟
برنامهریای فضایی ممکن اس؟ نقشی داشمه باشند ،نادیده انگاشزمه مزیشزود )1(.اگزر کزه ایزن
جنبههای فرهنگ برنامهریای نیا مورد مالحظه قرار گیرند ،در آن صزورت نزهتنرزا جنبزههزای
ساتمار (محلی) بلکه جنبههای عاملی؟ فردی را نیا دربر دارند که حائا توانزایی بزرای مقابلزه و
اصال ساتمار موجود هسمند ).(Knieling & Othengrafen, 2009: 52
این مقاله مممایا با مطالهاتی که فرهنگ برنامهریای را بیشزمر مهزادل سزبک برنامزهریزای
میدانند ،با پیروی از تهریف فرهنگ برنامهریای بهمثابه سیسم فرهنگزی و تمرکزا بزر فردیز؟
برنامهریاان و چارچو های شناتمی آنرا ،بر آن اس؟ تا به این پرسش محوری پاسزخ دهزد کزه
چارچو شناتمی فردی برنامهریا و نرادهای برنامهریای ،چگونگی بر تصزمی هزا و داوریهزای
برنامهریاان -در ارتباط با اهداف و اباار برنامهریای در بسمر فرهنگی مشخص -تأثیر میگذارند
به سخن دیگر ،با در نظزر گزرفمن بسزمرهای نرزادی ،بسزمرهای فرهنگزی و ارزشهزا ،باورهزا و
هنجارهای اجمماعی که برنامهریاان در آن قرار داشمه و تهامالتی که بین برنامهریاان و نرادهای
برنامهریای در آنرا رخ میدهد ،هدف شناسایی و توضیح «سازوکارهای زیرکاری» اسز؟ کزه بزر
تصمی ها و داوریهای برنامهریاان تأثیرگذار اس؟.
روش پژوهش .روششناسی تحقی ناشی از یک فلسفه ممجزانس ،مجموعزهای از اصزول و
ایدهها اس؟ که طر یک مطالهه پژوهشی را شکل میدهد .روشهای پژوهش نیا مجموعهای از
رویههایِ کاربردی هسمند که بهمنظزور گزردآوری و تحلیزل دادههزا از آنرزا اسزمفاده مزیشزود
(بیرکس و میلا)13 :1393 ،؛ در منابع روش پژوهش ،گونهبندیِ رایج در زمینهِ انواع پزژوهش
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بر اساس هدف به سه نوع یهنی توصیفی 7،تبیینی 8و اکمشافی 9تقسی مزیشزوند کزه بزر ایزن
اساس می توان گف؟ پژوهش حاضر دارای ماهیز؟ تبیینزی اسز؟ .کشزف روابزط عِلزی موضزوع
پژوهش یهنی برنامهریای فضایی و بهکارگیری انگاش؟ فرهنگ برنامزهریزای بزرای واکزاوی آن،
چارچو اساسی مقاله را تشکیل میدهد که نشان از تبیینیبودن مقاله دارد و با توجه به کشف
عرصههایِ ناشناتمه واجد نقش در رفمار برنامهریاان دارای ماهی؟ اکمشافی نیا هسز؟ .در ایزن
پژوهش در ارتباط با شنات؟ ابهاد نظری از روش بازبینی نظاممنزد ممزون 10و تحلیزل محمزوا

11

برای تشریح و شنات؟ سویههای ممفاوت فرهنگ برنامهریای و آشکارساتمن چگونگی بَرسات؟
کاربس؟ها و تصمی های برنامهریای در برهمکنش چارچو های فردی و جمهی برنامهریاان در
یک بسمر مبمنی بر فرهنگ در آن اسمفاده تواهد شد.

 .1حکشدگی برنامهریزی فضایی در بستر فرهنگی
برنامهریای شرری و منطقهای بهواسطه شکلبندیهای مخملف در طول تاریخ اثرگذار بوده یا از
توسهه مهاصر ممأثر شده و به شیوههای محسوس و نامحسوس اثر تود را بر جای گذاشمه اس؟.
درنمیجه سیسم های برنامهریای و سن؟ها ،فرایندهای توسزهه در شزررها و منزاط و مفزاهی
برنامهریای و تصمی سازی همواره تح؟ تأثیر زمینههای فرهنگی و پزسزمینزه فرهنگزی افزراد
درگیر در فرایندهای برنامهریای میباشند .مهناها و برداش؟های ممفاوت از فضا همچزون ادراک
ممفاوت از برنامهریای ،سیسم های برنامهریای و فرایندها بر همکاری عامالن تأثیرگزذار اسز؟.
حمی در چارچو بسمر ملی ،تفاوتهای فرهنگی بسزیاری را مزیتزوان در بزین منزاط یافز؟
) .(Knieling & Othengrafen, 2009: xxviiبزه سزخن دیگزر ،برنامزهریزای ،فراینزدهای توسزهه و
تصمی سازی در کل ممأثر از زمینه فرهنگی مردم و جامهه میباشند .درک و کاربسز؟ ممفزاوت
برنامهریای و توسهه شرری و منطقهای مبمنی بر زمینه قانونی و فرهنگی آنرا بزوده و از ایزنرو،
کاربس؟ برنامهریای شرری و منطقهای در بین کشورها و مناط مخملف بهطور قابلمالحظهای
تغییر میکند .در مقاله حاضر یکی از پیشگاارههای اصزلی ایزن اسز؟ کزه «برنامزهریزایهزای
شرری و منطقهای در همه کشورها ،مناط و شزررها بزه نحزو ممفزاوتی درک و بزه کزار بسزمه
میشوند؛ چراکه عمیقاً ریشه در بسمرهای تاص فرهنگی یا تصیصههای یک جامهه دارند»:

7. Descriptive Research
8. Explanatory Research
9. Exploratory Research
10. Systematic Literature Review
11. Content Analysis
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اگر برنامهریای بهمثابه امری در مورد ماهی؟ مکان ،شیوه کاربرد زمین و مظرزر نظز دهزیِ
کالبدیِ جامهه درک شود ،آشکار اس؟ که برنامهریای بهمثابه یزک فهالیز؟ –بزهعنزوان عملزی
عقالنی و فنی -احمماالً نمیتواند از سن؟های عام فرهنگی جدا باشد (.)Booth, 1993: 260
با وجود دانش کسبشده بهمنظور دسمیابی به درک برمری از رابطه بین بسمرهای فرهنگزی
و برنامهریای فضایی (برای مثال  ،)Young, 2008; Sanyal, 2005پژوهشهایی که پیشتزر انجزام
شده حاکی از آنهسزمند کزه تأکیزد مطالهزات قیاسزی برنامزهریزای فضزایی بزر سیسزم هزای
برنامهریای ( ،)CEC, 1997; Newman and Thornley, 1996سزبکهزای برنامزهریزای
) ،Gruber, 2001مراحل یا دورههای برنامزهریزای و ادراکزات برنامزهریزای
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(Innes and

(Keller et al. 1993,

) 2006; Sanyal, 2005بوده اس؟ و توان تبیین «روالهای ناتودآگاه» و باورها و تفکرات مسل و
بدیری که زیرکار کاربس؟های برنامهریای هسمند را نداشمهاند .ایزن مطالهزات همچزون نظریزه
برنامهریای در اکثر موارد ارزشها و عناصر فرهنگ ،بهویژه بازتا تنوع و تفزاوتهزای گونزاگون
در شرایط اجمماعی ،تاریخی ،محیطی و اکولوژیکی هر مکزان ،اجممزاع یزا فرهنزگ مشزخص را
نادیده گرفمهاند .به باور یونگ ( ،)43 :2006فرهنگ هرچند در جغرافیزا ،جوامزع و تزاریخحزک
شده اس؟ ،اما آوای آن در برنامهریای بسیار ک رنگ اس؟ ).(Othengrafen, 2012: 2
این موضوع بهروشنی به حوزه «کاربس؟ برنامهریای» اشاره دارد که بهعنوان تجار زیسمه
و فهالی؟های برنامهریاان ازجمله تهامالت ،تولیدات و اثرات آنرا بر محیط کالبدی درک میشود
( .)Watson, 2002: 178-179بزهزعز منزدلبام ،کاربسز؟ برنامزهریزای شزامل «رفمزار ،ارزشهزا،
شخصی؟ و تجار برنامهریاان ممخصص در کار» اس؟ که «نحزوه گفمزار ،آیزینهزا ،مهاهزدات
ضمنی ،روالها ،راهبردهای رابطهای و ویژگیهزای شخصزیمی» را دربزر دارد .ایزن کاربسز؟هزا
بهواسطه فرهنگ آنرا و نیا برداش؟ آنرا از «برسات؟ اجمماعی واقهی؟» شکل یافمه اس؟ (برگر
و لوکمان )1966 ،و «مجموعهای قابل اسمفاده از موارد منحصربهفرد» ذهنزی را ارائزه مزیکنزد
( )Schon and Rein, 1994: 205که موجب هدای؟ کنشهای برنامزهریزاان بزهتصزوص در زمزان
مواجره با یک وضهی؟ جدید میشوند:
«کاربس؟ بهواسطه نرادینهسازی عادتهزای تفکزر -ناتودآگزاه ،تزودآشزکار و بزدیری -در
موقهی؟های عینی تنظی و تهدیل میشود .آنرا عمل را به شیوهای ناتودآگاه و ناتواسمه ایجاد
میکنند .این دیدگاه در مورد ماهی؟ کاربس؟ ،زمانی کزه بزرای فهالیز؟هزای مرزارتی از قبیزل
دوچرتهسواری یا نواتمن آالت موسیقی به کار گرفمه میشود ،بزهطزور شزرودی تودآشزکار و
بدیری اس؟ ،اما به برنامهریای فضایی نیا تهمی داده میشود» ).(Laws and Rein, 2003: 178
12. Planning Perceptions
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کاربس؟های برنامهریای محدود به بسمرهای تاص موقهی؟-محور هسمند؛ بسزمرهایی کزه
نهتنرا عادتها و کاربس؟های تود را داشمه ،بلکزه واجزد تواسزمههزای شزناتمی 13و اتالقزی
منحصربهفرد تود نیا میباشند .به عل؟ ماهی؟ کاربس؟هزا بزهعنزوان روالهزای ناتودآگزاه یزا
برداش؟های مشمرک زیرکار ،تنرا تا گسمره مشخصی میتوان به تهریف آنرا پردات؟ .از ایزنرو،
کاربس؟ها بهمانند روالهای سازمانی 14یا روند کارهای عملیاتی ،اسماندارد نیسمند کزه بزهطزور
مثال بهواسطه سیسم رسمی برنامزه ریزای بزا مبنزای قزانونی آن تهریزف شزوند .آنرزا نزهتنرزا
کاربس؟های حرفهای از قبیل برنامهریای ،بلکه دانش تجربی 15عامالن را نیا دربر میگیرند.
بدین ترتیب در نظر گرفمن کاربس؟ برنامهریای بهمثابه حوزهای که فضا ،بازنمایی نمادین

16

فضا ،برداش؟ها و نیا روالهای ناتودآگاه اجمماعی و ارزشهای برنامهریزای گزرده مزیآینزد،
حائا اهمی؟ اس؟ .این امر حاکی از آن اس؟ که گروهها و افراد نیزا دارای نگزرشهزای تاصزی
نسب؟ به برنامهریای یا فضا میباشند که این اِدعا از جانزب اندیشزمندانی کزه در بزا فرهنزگ
برنامهریای مطالهاتی داشمهاند (برای
)2005

نمونزه ;(Knieling & Othengrafen, 2009; Friedmann, 2005

Sanyal,؛ مورد تأیید و تصدی قرار گرفمه اس؟ .این اندیشمندان بزا اِرجزاع بزه بسزمرهای

اجمماعی و ارزشها ،درنرای؟ به تولید رهیاف؟ مشخص برنامهریای پرداتمند که موجب توضیح
لاوم تدوین چزارچوبی نظزری بزرای تحلیزل و درک روالهزای ناتودآگزاه روزانزه و تفکزرات و
برداش؟های زیر کار به نحو نظاممند و جامع شده اسز؟ .آگزاهی و درک از بسزمر فرهنگزی بزه
برنامهریاان کمک میکند تا دلیل آنچه را کزه انجزام مزیدهنزد بزهواسزطه تمرکزا بزر ماهیز؟
پیشایندی و تاسمگاههای تاریخی و اجمماعی نرادها و کاربسز؟هزای برنامزهریزای درک کننزد
).(Othengrafen, 2012: 3

 .2ردیابی انگااره اصالی :فرهناگ برناماهریازی باه مثاباه «برسااخت
17
اجتماعی»
تالشهای نخسمین برای بازشناسی «فرهنگ» در کاربس؟های برنامهریای –در اینجزا برحسزب
قواعد ،رسوم و عامالنی که دامنزه ،محمزوا و رونزد کارهزای فراینزدهای برنامزهریزای را تهیزین

میکنند -به حدود نی قرن اتیر و افرادی همچون فریدمن ( ،)1967بزورک ( )1967و فزالودی
( )1971برمیگردد .در آن زمان تمرکا اصلی مهطوف به «محیط تصمی » برنامهریزای فضزایی
13. Cognitive Demands
14. Organizational Routines
15. Experiential Knowledge
16. Symbolic Representation
17. Social Construction
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شده بود که ممشکل از ساتمار سیاسی-اداری ،نقش نرادهای سیاسی در فرایندهای برنامهریای
و رابطه بین سیاس؟مداران و ممخصصان بود .اهمی؟ بسزمرهای تزاص مزوقهیمی در ارتبزاط بزا
برنامهریای از جانب بُلن ( )383-380 :1973تشریح شد؛ کسزی کزه بسزمرها را بزهمثابزه یزک
«فرهنگ برنامهریای» تهیینکنند «رفمار برنامهریای» 18توصیف کرد.
تا اوایل دهه  1990میالدی ،برنامهریای فضایی بزهمثابزه فراینزد مُمهزین فرهنگزی در نظزر
گرفمه نمیشد؛ فرایندی که در آن تهامل تصمی سزازان و مهنزایی کزه آنرزا بزه اباارهزای قابزل
کاربرد تود نسب؟ میدهند ،بر برآیند و حاصل کار اثرگذار اسز؟

(1993: 219

 .)Booth,کِلزر بزر

این باور بود که مطالهات قیاسی در مورد کاربس؟های برنامهریزای بایزد اندیشزههزای فرهنگزیِ
زیرکار و برداش؟های مشمرک را در نظر گیرند .اصطال «فرهنزگ برنامزهریزای» در ایزن مهنزا
مشخصاً اشاره به سیسم های ممفاوت برنامهریای و سن؟ها ،ترتیبزات نرزادی توسزهه فضزایی و
بسمر گسمرده فرهنگی برنامهریای و توسهه فضایی دارد .این مفروم ،مهنزایی بزیش از اباارهزا و
روند کارهای برنامهریای داشمه و جمهی از بنیانهای اجمماعی ،محیطی و تاریخی برنامهریزای
فضایی اس؟ ) (Young 2008: 35; Neuman, 2007: 155که «بسمرهای فرهنگی» تاصی را توصیف
میکند .در چنین زمینههایی اس؟ که برنامهریای در آن حک شده و عمل مزیکنزد .از ایزنرو،
فرهنگ برنامهریای نمیجه نگرشها ،ارزشها ،قواعد و باورهای انباش؟شدهای اس؟ که بهواسزطه
افراد درگیر در حرفههای محیط کالبزدی بزه اشزمراک گذاشزمه مزیشزوند

;(Greed, 2000: 222

).Othengrafen, 2012: 4-5
کنیلینگ و اُتنگرافن ( )2009بر این باورند که فرهنگ برنامهریزای فراتزر از اباارهزا و رونزد
کارهای برنامهریزای اسز؟ کزه بزهواسزطه چنزدین عامزل چزارچو سزاز 19تهیزین شزده و در
ساتمارهای سیاسی ،اداری و نرادی و نیا در الگوها و سن؟های اجمماعی-اقمصزادی و فرهنگزی
حک شده باشد .همسازِ با این تهریف ،وتورتو مهمقد اس؟ کزه فرهنزگ برنامزهریزای بزهعنزوان
«رابطهای میان دول؟ ،برنامهریاان و جامهه مدنی» ،تح؟ تأثیر فراینزدهای زمینزهسزاز از قبیزل
جرانیشدن میباشد .بهعبارتدیگر ،آنچه این صاحبنظران بر آن تأکیزد دارنزد ،ایزن اسز؟ کزه
کاربس؟ها نباید بهطور مجاا از تأثیرات زمینهمند 20آنرا تحلیل شوند.
تالشهایی که در جر؟ تهریف دقی فرهنگ برنامهریای صورت گرفمهاند ،امکان ه افاایزی
بین نقاط مشمرک این تهاریف بهمنظور نظاممند کردن نظری انگاشز؟ فرهنزگ برنامزهریزای را

18. Planning Behavior
19. Framing Factors
20. Contextual Influences
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مریا میکنند .برتی از فرایندهای عام اجمماعی-اقمصادی همچون جرانیشدن و اروپاییشدن

21

واجد تأثیر بر کاربس؟های برنامهریزاان و سیسزممی هسزمند کزه در آن عمزل مزیکننزد .ایزن
فرایندها به واسطه سازوکارهای گفممانها و الگوها بر برنامزهریزای و بزر نظرگزاه مزا بزه جرزان
پیرامون تأثیر میگذارند .بنابراین میتوان نمیجه گرف؟ که در بطن تهریف فرهنگ برنامزهریزای
باید ماهی؟ وابسمه به زمینه و موضوع ارزشها  -بهصورت فردی یا جمهی -درج و مزورد توجزه
قرار گیرند (شکل .)1
شکل ( -)1تأثیرات زمینهمند کلیدی در فرهنگ برنامهریزی
جرانیشدن

کاربس؟های اقمصادی

سن؟ سیاسی

سن؟ قانونی

مدلها

گفتمانها

سیاسی

سیاست

فرهنگ برنامهریزی

اجتماعی

فنی

اقتصادی

دانشگاهی

سن؟ اداری

محیط اجمماعی

اسمانداردهای
فنی

توسهه دموگرافیک

اروپاییشدن
)(Knieling & Othengrafen, 2009

بهطور تالصه میتوان گف؟ که هر فرهنگ برنامهریای بهواسطه سن؟های سیاسی ،قزانونی
و اداری و نیا توسهههای جاری ،کاربس؟های فنی و اقمصادی و توسهه جمهیز؟شناسزی و نیزا
سن؟های اجمماعی ،ارزشها ،باورها ،احساسات ،نگرشهزا و جنزبشهزا یزا تغییزرات اجممزاعی
مهاصر تح؟ تأثیر قرار میگیرد

(2005: 13

 .)Sanyal,بنابراین میتوان نمیجه گرف؟ که :فرهنزگ

برنامهریای یک برسات؟ اجمماعی 22اس؟ .از اینرو عوامزل سیاسزی ،اقمصزادی ،قزانونی-اداری،
مالی ،اجمماعی و دیگر عوامل در شرایط فرهنگی برنامهریای حک شدهاند .فرهنگ برنامهریزای
به نرادهای برنامهریای ممصل بوده و به تمرید دیانای 23فرهنگی میپردازد که در این نرادهزا
21. Globalization and Europeanisation
22. Social Construct
23. DNA
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رماگذاری شدهاند .فرهنگهای برنامهریای از مکانی به مکان دیگر ممفاوت و مممایا بوده و ایزن
تفاوت در صورتهای ممنوعی ظاهر شدهاند (.)Neuman, 2007: 165-166
به نظر میرسد که کاربس؟های برنامهریای دربردارنده بُهد قابل درک (برای مثزال سیسزم
برنامهریای ،حقوق برنامهریای) و ویژگیهای اصزلی فرهنگزی (قواعزد و هنجارهزای اجممزاعی،
ارزشها ،الگوهای ذهنی مشمرک و نظایر آن) هسمند که فهالی؟ برنامهریای را هدای؟ میکنند.
لذا میتوان گف؟ که برای برنامهریاان ،مشاهده نگرشها ،واکنشها و رفمارها تنرا نوعی از بزازی
انسانشناسانه نیس؟ ،چراکه دارای اثر مسمقی بر موضوعات کاربری زمین و فرم سزاتمه شزده
دارند (.)Booth, 1993: 227
برنامهریای باید تفاوتها و منافع عمومی چندگانه را بهمنظور انهکاس و بازتا بسمر نرادی
و فرهنگی بازشناسد؛ بسمری که به مهنای شرایط کالبدی و نیا سن؟های اجمماعی 24،ارزشهزا
و نگرشها ،تجلیات فرهنگی تاریخی و مهاصر و آرمانهای حقوق فرهنگی ،برابری و آسایش هزر
محدوده یا مکان اس؟ ( .)Dear, 2000: 2این بسمرهای فرهنگی «مبنایی برای تهیزین تأکیزدها و
واکنشهای برنامهریای» هسمند

(51

 )Young, 2008:که برنامهریای فضایی باید آنرزا را مزدنظر

قرار دهد .یکی از نخسمین رویکردهایی که برنامهریای فضایی را بهمثابزه یزک فهالیز؟ ممزأثر از
شرایط اجمماعی ،اقمصادی و سیاسی انگاشمه بود ،بهواسطه فریدمن و ویور در سال  1979ارائزه
شد .آنرا بر این موضوع تأکیزد داشزمند کزه «اجمماعزاتی کزه بزه لحزاظ قلمرویزی سزازماندهی
شدهاند» ممأثر از سه بُهد با ویژگیهای تاص تود هسمند

(Friedmann and Weaver, 1979: 196-

):197 cited in Othengrafen, 2012


بُهد فرهنگی ،به سن؟ها ،قواعد رفماری ،ارزشها و داوریهای اتالقزی اشزاره دارد کزه
بین یک مکان تاص و مردمانی که در آنجا زندگی میکنند ،مشمرک اسز؟ .ایزن بُهزد
همچنین مهناهای نمادین مشمرک را نیا شامل میشود؛



بُهد سیاسی که توصیفکننده نرادهای سیاسی تاص ،عامالن و نقزشهزایی اسز؟ کزه
25

برای تدارک دسمرسی مردم به پایگاههای قدرت اجمماعی ضروری هسمند؛ و


بُهد اقمصادی ،مریاکننده مجموعهای تاص از فهالی؟هزای اقمصزادی (بزره بسزمه یزا
دارای اتکای ممقابل) اس؟ که صورتبندی سیاسز؟هزای فضزایی را تحز؟ تزأثیر قزرار
میدهد (برای نمونه تولید کشاورزی ،تولید صنهمی یا فهالی؟های تدماتی).

24. Social Traditions
25. Social Power
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با ترکیزب ایزن سزه بُهزد ،فریزدمن و ویزور ( )1979بزر ایزن موضزوع تأکیزد داشزمند کزه
تصمی سازی عمدتاً ممکی بزر سزاتمارهای رسزمی دولز؟ ،شزرایط اقمصزادی و نظزام باورهزا و
سیاس؟هایی اس؟ که به لحاظ اجمماعی حک شده و مبمنی بر «کدهای فرهنگی» هسمند .ایزن
دیدگاه مبنایی برای مالحظه برنامهریای فضایی بهمثابه فرایندی اس؟ کزه بزه لحزاظ فرهنگزی
تهزیُن یافمزه و در بسزمرهای سیاسززی ،اجممزاعی و اقمصزادی گسزمردهتززری حزک شزده اسزز؟
).)Knieling & Othengrafen, 2009; Othengrafen, 2012: 26; Sanyal, 2005
پیشینه طر «برنامهریای فرهنگی» -نوعی برنامهریای حساس به «مشخصههای فرهنگزی
محلی -را نیا میتوان همگام با تمرکا بر تصیصههای فرهنگی بسزمر برنامزهریزای دانسز؟ .در
برنامهریای فرهنگی تهریف گسمردهای از فرهنگ ارائه میشزود کزه بزر تمرکزا قلمرویزی و نزه
تمرکا بخشی تأکید میشود .مر ترین موضوعی که در این رویکرد جلزب نظزر مزیکنزد ،نحزوه
انطباق طیف گسمرده منابع فرهنگی برای کمک بزه توسزهه فضزایی -اعز از محلزه و شزرر یزا
منطقه -اس؟ (بیانچینی.)56-57 :1380 ،
یک برنامه فرهنگی سندی اس؟ که با تهریف اهداف کالن در جر؟ غنیتزر کزردن زنزدگی
فرهنگی اجمماع گام برداشمه و فنونی را برای انجام آن تجویا مزیکنزد .برنامزهریزای فرهنگزی
بهمثابه یکاارچگی تالشهای فرهنگی ،علوم طراحی شرری ،توسهه اقمصادی ،تزاریخ ،آمزوزش و
موضوعات برابری اجمماعی در شکلدهی به یک کیفی؟ زندگی برمر برای تمام شرروندان اسز؟
(.)Jones, 1993: 90
« .1-2چارچوبهای» 26عامالن درگیر در فرایند برنامهریزی فضایی
شُن و رِین بهواسطه تشخیص برسات؟ اجمماعی واقهی؟ و اینکزه واقهیز؟ ،ترکیبزی از تفاسزیر
مهناها و قواعد تفسیر اس؟ که بر مبنای آن ،مردم به تود در زندگی روزانزه جرز؟ مزیدهنزد،
رویکرد مشابری را در ارتباط با فرهنگ برنامهریای دنبال کردند .آنرا بر اهمی؟ عناصر شزناتمی
و هنجارین در سیاس؟گذاری و اینکه چگونه این عناصر بر نحوه درک و تشریح عامالن از جران
تأثیر میگذارند ،تأکید کردند ( .)Alasuutari, 2000: 27ساباتیر ( )109-108 :1998نیا این ادعزا
را تصدی کرد که «عامالن همیشه جران را از دید دریچزههزایی بزا باورهزایی از پزیش موجزود
دریاف؟ و درک میکنند (علی؟ تاریخی)؛ دریچههایی که ممزأثر از محزدودی؟هزا و تزورشهزایِ
شناتمی هسمند .از اینرو ،چارچو های شناتمی و هنجارین برآنند تا به نظامهای منسجمی از
عناصر هنجارین و شناتمی اشاره کنند که در یک حوزه مشزخص و مهزین« ،جرزانبینزیهزا»،

26. Frames
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سازوکارهای شکلبندی هوی؟ ،اصول اقدامات و نیا دسمورالهملهای روششناتمی و کاربس؟ها
را برای عامالن تهریف و تهیین کنند ).(Surel, 2000: 496
سیاس؟گذاری ،عرصهای را برای یادگیری ممقابل ،تبزادل دانزش و توسزهه ،بحزا و اجزرای
گاینههای سیاس؟ فراه مزیکنزد .ایزن بزدان مهناسز؟ کزه هزر «عرصزه سیاسز؟» –شزامل
برنامهریای فضایی -چندوجری و چندجانبه بوده و باید به «چارچو هزای شزناتمی» و «نظزام
باورها» ازجمله اولوی؟های ممفاوت ارزشی و ادراک روابط مر عِلزی رسزیدگی کنزد
)99

(Sabatier,

 .1998:چارچو ها ،ساتمارهای شناتمی هسمند که بر مبنای باورهزا ،ادراکزات ،ارزشهزا و

تجار بنا شدهاند و بر مواضِع سیاس؟ و کاربس؟های برنامهریای تأثیر میگذارنزد
)1994: 23

(Schon and

 .Rein,مشابه با مفاهی فرهنزگ(( )3شُزن )2004 ،و عزادتواره(( )4بوردیزو )1990 ،و

جران زیس؟(( )5هابرماس )1990 ،عناصر شناتمی با بسمرهای اجمماعی مزرتبط هسزمند و بزه
نظززامهززای منسززجمی از عناصززر شززناتمی و هنجززارینی اشززاره دارنززد کززه مززیتززوان آن را
«جرانبینی» 27نامید .این عناصر فارغ از توجزه آگاهانزه و اسزمدالل ،مهمزوالً ضزمنی و مسزممر
هسمند .در مقایسه با انگاش؟ عادتواره بوردیو که به توصیف چگزونگی عمزل و رفمزار افزراد در
موقهی؟های مشخص میپردازد (بدین ترتیب جایگاه افراد را در جامهه تهیین میکند) ،انگاش؟
«بازتا چارچو » 28امکان تفکر در مورد چارچو های ممهارضی که زیربنای مباحا سیاسز؟
در فرایندهای تهاملی سیاس؟گذاری (جایی که چارچو های شناتمی ممفاوتی مشغول کارنزد)
هسمند را میسر میکند.
هر فرایند سیاس؟ ،عامالن مخملف با «دیزدگاههزای ممفزاوت نسزب؟ بزه واقهیز؟» را دربزر
میگیرد که از اینرو «دیدگاههای تاصی از واقهی؟ اجمماعی را از طری یزک فراینزد تکمیلزی
نامگذاری و چارچو بندی» بر میسازند که مبمنی بر ارزشهای فرهنگی ،سن؟هزا ،عزادتهزا و
تصورات اس؟ ( .)Schon and Rein, 1994: 26-27این عناصر «تهامالت وابسزمه بزه عزادت» درون
ارتباطات هسمند که ساتمارها و شکلهای آشنایی بزه تزود گرفمزه و بزه «نظزام مهنزا» یزاری
میرسانند .این امر افراد را قادر میسازد تا توجه تود را بر تهداد مهدودی از ویژگیهزا و روابزط
برجسمه و نمایان مهطوف کرده و پیچیدگی را کاهش دهند .در ایزن زمینزه ،چزارچو هزا تنرزا
بهمثابه چارچو هزای هزویمی درک نمزیشزوند (شزیوهای کزه در آن هویز؟ بازنمزایی شزده)،
چارچو ها اشاره به شنات؟ از ادراکات و انمظارات دیگران و نیا تهامل با دیگزران دارد

(Surel,

).2000: 500
27. Worldview
28. Frame Reflection
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بین چارچو های عمل و رِتوریک 29میتوان تمایا قائل شد .چارچو رتوریزک یزا بالغمزی،
چارچو هایی هسمند که مبنای کاربرد ممقاعدکننده از داسزمان یزا بحزا در منزاظره سیاسز؟
میباشند و چارچو عمل ،چارچو هایی هسمند که کاربس؟ سیاسمی را شکل میدهند (منبع
الرام کاربس؟ سیاس؟) .درتصوص فرایندهای سیاس؟ و کاربس؟ برنامهریای ،به نظر مزیرسزد
که چزارچو هزای عمزل از اهمیز؟ ویزژهای برتوردارنزد .شُزن و رِیزن ( )1994سزه سزطح از
چارچو های عمل را از ه مممایا میکنند که عبارتند از:


چارچو های سیاس؟ 30که عامالن نرادی برای برسات؟ مشکل یک وضهی؟ سیاسمی
تاص بهکار میبرند .درتصوص برنامهریای فضایی دیدگاههای ممفاوت و گاهی ممضزاد
که نسب؟ به بخشهایی ازجمله مسکن شرری میتوان داش؟ ،از این جمله هسمند.



چارچو های عمل نرادی 31که از آنرزا عزامالن چزارچو هزای سیاسزمی را اسزمنماج
میکنند که برای سزاتماردهی بزه وضزهی؟هزای سیاسز؟ بزه کزار مزیبرنزد (شزامل
دیدگاههای تاص نرادهای برنامهریای ،نظام باورهزا ،تصزورات ،روالهزا و سزبکهزای
مباحثه) .مشابه با آن ،ساباتیر و جنکینا-اسمی؟ این سطح را بهمثابه «باورهای عمیز
سیاس؟» شناسایی کردند که به عملیاتی کردن ارزشها در یک قلمزرو یزا زیرسیسزم
اشاره دارد ،برای مثال شامل اولوی؟های اصلی ارزشی از قبیل اهمیز؟ نسزبی توسزهه
اقمصادی در مقابل محافظ؟ محزیط زیسزمی ایزن موضزوع ارتبزاط بزاالیی بزا تحلیزل
کاربس؟های برنامهریای فضایی دارد؛ چراکه به توضیح سن؟های ممفاوت سیسم های
برنامهریای فضایی کمک میکند.



چارچو های فرافرهنگزی 32،بزه مهنزی ارزشهزا ،هنجارهزا ،عزادتهزا و نگزرشهزای
اجمماعی و سیاسی که بر چارچو های نرادی و سیاس؟ تأثیر میگذارند .بدین ترتیب
چارچو های عمل نرادی تجلیات موضهی (محلی) بسزمرهای فرهنگزی گسزمردهتزر و
نظام باورهایی هسمند که در اینجا «چارچو های فرافرهنگزی» نامیزده شزدهانزد .ایزن
باورهای عمی مرکای فرهنگی شامل باورهزای هسزمیشزناتمی و هنجزارین از قبیزل
ارزشگذاری نسبی آزادی فردی در برابر برابری اجمماعی ،طبیهزی در برابزر مصزنوعی،
یکاارچگی در برابر چندپارگی اس؟ .باورهزای عمیز در کزل در برابزر تغییزر از تزود
مقاوم؟ نشان میدهند ).(Othengrafen, 2012: 76
29. Rhetorical
30. Policy Frames
31. Institutional Action frames
32. Metacultural Frames

انگاش؟ فرهنگ برنامهریای :تأثیر چارچو شناتمی برنامهریاان بر کاربس؟ برنامهریای فضایی 175
چارچو های ممفاوت بهطور ه زمان در سیاس؟گذاری به نمایش درمیآیند و گفممانهزای
سیاس؟ ،ساتمارهای بالغمی تزاص و دانزش تهزاملی تولیزد مزیکننزد .در فراینزدهای تهزاملی
سیاس؟گذاری از قبیل برنامهریای فضایی مهموالً چندین چزارچو شزناتمی ممفزاوت در کزار
هسمند ،ولیکن اگرچه چارچو ها تأثیر شگرفی را بر آنچزه مزا مزیبینزی و اینکزه چطزور آنرا
تفسیر میکنی اعمال میکننزد ،آنرزا بزه جرزان بزدیری از سیاسز؟گزذاری تهلز دارنزد و مزا
بهطورمهمول از نقش آنرا در سازماندهی اعمال ،تفکزرات و ادراکزات تزود بزیاطزالع هسزمی
) .(Schon & Rein, 1994: 34این همچنین بدان تاطر اس؟ که در حوزه کاربس؟های برنامهریای
فضایی انگاش؟ «بازتا چارچو » امکان تفکر در مورد چارچو های ممهارض را ارائه مزیکنزد
که مبنای مباحا سیاس؟ و نیا اقدامات و ارتباطات ممفاوت اس؟ .انمخا برنامهریای برای یک
راهبرد (برای مثال توسهه پایدار) مبمنی بر درک از وابسزمگی ممقابزل بزا دیگزر عزامالن (ماننزد
عزامالن اقمصززادی ،فهزاالن مززدنی ،سیاسزممداران و نظززایر آن) -کززه بزهنوبززه تزود مبمنززی بززر
چارچو های شناتمی اس؟ -و نیا انگیاشهزای مزادی و نمزادین اسز؟ .درکهزا ،انمظزارات و
شروط ممکن اس؟ در طول فرایند تغییر کنند (به دلیزل اطالعزات بیشزمر ،مثزالهزای جدیزد،
گف؟وگو با دیگران و نظایر آن).
چارچو ها بر رفمارهای برنامهریاان تأثیر میگذارند ،با ایزن وجزود آنرزا بزه جرزان بزدیری
سیاس؟گذاری تهل دارند .انگاش؟ «بازتا چارچو » برای حرفهمندان و پژوهشگران رویکردی
نظری مریا میکند که قادر به تفکر در مورد چارچو ها و ادراکاتی اسز؟ کزه زمینزه فهالیز؟ و
رفمار برنامهریای میباشد .این موضوع ممکن اس؟ برای کسزب درکزی برمزر از چزارچو هزای
شناتمی و هنجارین مفید واقع شود .برای مثال هنگامیکه برنامزهریزاان پیشزنرادهای تزود را
بهواسطه ارجاع به پایداری یا تدمات عمومی توجیه میکننزد ،آنرزا ممکزن اسز؟ چزارچوبی را
بهکار گیرند که توسط همکاران تود به اشمراک گذاشمه شده اس؟ ،لذا به دنبال تقوی؟ ه رأیی
بوده یا در تالش برای مشروعی؟بخشی به مرجع تود در برابر افراد باشند .شُن و ریزن بزا طزر
انگاش؟ «بازتا چارچو » ابزااری را بزرای درک نظزاممنزد چزارچو هزا ،ادراکزات و تفکزرات
پیشنراد کردهاند ).(Schon & Rein, 1994: 77
 .2-2پویششناسی فردی برنامهریزان در فرهنگ برنامهریزی
برنامهریاان مقدم بر تهامل تود با دیگران در عرصه برنامهریای دارای تفکر مسمقلی مزیباشزند.
فرد برنامهریا ممکن اس؟ با این دوراهزه مواجزه باشزد کزه چگونزه بایزد شزبکههزای رابطزهای
پیشحرفهای را با شبکههای رابطهای پساآمزوزش 33منطبز کنزد .شزبکههزای پزیشحرفزهای
33. Post-Education Relational Webs
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می توانند به سبک و باور تاصی از تفکر رهنمون شوند کزه بزر شزاکله فزرد حزک گردنزد .ایزن
شبکهها حمی میتوانند به باورها ،ارزشها ،اعمماد ،پاکاندیشی و مشروعی؟ مزرتبط شزوند کزه
جا ویژگیهای عمل ارتباطی برنامهریای میباشند ).(Tewdwr-Jones, 2002: 70
بخشی از آنچه ما میدانی بزه شزکل تلزویحی یهنزی بزدون تودآگزاهی شزکل مزیگیرنزد
( )Underwood & Bright, 1996و درنمیجه باور به این نکمه که بخشهزایی از مزا و آنچزه بزه آن
مهمقدی بهوسیله دیگران ،تماس با آنرا و نحوه واکنش به بازنماییها تهیُن مزییابزد ،مزیتوانزد
قیرین صِح؟ باشد .با اینحال پیشداوری بهمثابه مؤلفه ذاتی افراد ،همانطور که هیلزی ()1997
تصور میکند ،ضرورتاً نافی سایر فرص؟ها و دغدغهها در مواجره با آنرزا نیسز؟ .درنمیجزه ایزن
تهمی که همه انسانها به یک شیوه میاندیشند نادرس؟ به نظر میآید.
برنامهریاان بهعنوان افرادی که به لحاظ حرفهای آمزوزش دیزدهانزد ،تحز؟ تزأثیر مجموعزه
کاملی از کدها و تجربهها هسمند که برتی از آنرا صریح و برتی دیگر ضمنی مزیباشزند .بزرای
روانشناسان شناتمی نیا شناسایی نحوه درک و به یاد ساردن موضوعات و رویزدادها ،حفزو و
بازیابی دانش ،فکر ،دلیل و حل مشکالت بسیار دشوار اس؟ .کوششهزایی کزه در جرز؟ ایجزاد
تمایا بین شنات؟ صریح و ضمنی در افراد و درک آنرا نسب؟ به موقهی؟ها صزورت گرفمزه ،بزه
این نکمه اذعان دارند که روانِ افراد عاملی مرتبط و مطر در برقراری روابط بزین فزردی اسز؟
).(Tewdwr-Jones, 2002: 70-71
 .1-2-2شناخت صریح و ضمنی و پویایی فردی در نظریه-کاربست
ترجیحات فردی بهمثابه برآمد باورها ،داوریها و عقایدی هسمند که در مزمن روزانزه زنزدگی از
تجار تانوادگی ،یادگیری اجمماعی ،دانزش شخصزی و تجزار آموزشزی -در حقیقز؟ برآمزد
شبکههای رابطهای برنامهریای پیشحرفهای هسمند -شکل میگیرد .اگرچزه ترجیحزات فزردی
بهواسطه تهامالت گذشمه تهیین میشوند ،در ذهزن افزراد بزهعنزوان فراینزدهای تفکزر رسزو
میکنند و اندوتمهای هسمند که افزراد بزهمنظزور تفسزیر رویزدادها و اتخزاذ تصزمی در مزورد
چگونگی عمل و مخاطب آن با تزود بزه محزیط تصزمی مزیبرنزد و ضزرورتاً پزیش از هرگونزه
کوششی جر؟ تهامل با دیگر عامالن برنامهریزای روی مزیدهنزد .زمزانی کزه تهامزل رخ داد و
ضرورت ادغام با دیگر تفکرات ایجاد شد (از قبیل هنجارهای گروه ،اهداف تزرد راهبزردی 34،یزا
آرمانهای اجمماعی) 35،افراد بهضرورت اصال  ،ترک یا نادیده گرفمن فرایندهای تفکزر از پزیش
تهیینشده تود پی میبرند .رابطه بین این فرایندهای تفکر در نگاره زیر نشان داده شده و بزین
34. Strategic Objectives
35. Social Ideals
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دوراهههای آشکار در ذهنهای پیش-عمل افراد اتصال برقرار کرده اس؟ .نگاره شماره ( )1چرار
فرایند تفکر را در ذهن برنامهریاان پیش از داوری در مورد اقدام به عمل نشان

میدهد.

نگاره شماره ( -)1تعامل ارزشهای فرایند تفکر ،رفتار و آرمانها در پویایی فردی برنامهریز
ضمنی
صریح

ارزش

رفمار

آرمان

فردی

شناتمی

(ممغیر)

اجمماعی

ارتباطی

آزاد/دربرگیرنده

حرفهای

بهصورت هنجاری تنظی شده

اتالقی/صادقانه

سیاسی

نمایشی

36

راهبردی/هدفمند

)(Tewdwr-Jones, 2002: 86

فرایندهای تفکر فردی -مهنای شنات؟ صریح و ضمنی -از هر فردی به فرد دیگزر ممفزاوت
تواهززد بززود .فراینززدهای تفکززر اجممززاعی داللزز؟ بززر میززل بززه عمززل اجممززاعی و تهامززل و
دربرگیرندگی 37اجمماعی به شیوهای آزاد و منصفانه دارد .برنامهریاانزی کزه در بخزش عمزومی
مشغول به کار هسمند ،از وجود جامهه مخاطبان و آنچه فرد برنامهریا مهمقد اسز؟ کزه بایزد در
مسیر درس؟ عمل کند ،آگاهی تواهند داش؟ .از منظر فراینزدهای تفکزر حرفزهای ،برنامزهریزا
عضوی از یک گروه حرفهای اس؟ که اسمانداردها ،کدهای اتالقی و هنجارهایی که به آن پیونزد
تورده اس؟ را به کار میگیرد .این نخبهباوری میتواند وظیفهشناسی و وفاداری را بزین اعضزای
مخملف گروه به بار آورد .فرایندهای تفکر سیاسی بر بُهزد جبرگرایانزه بزرای کارهزای راهبزردی
جر؟ مقصود مهین در راسمای نی؟های سیاسی دالل؟ دارد و میتواند رفمار نمایشی 38در نیزل
به یک برآمد را مجاز شمارد .ارزشهای صریح فرایندهای تفکزر اجممزاعی ،حرفزهای و سیاسزی
موجب تأثیرگذاری و احمماالً بازتهریف یا اصال فرایندهای تفکر شخصی ضزمنی افزراد تواهزد
شد .آرمانهایی 39که در ارتباط با هر یک وجود داشمه و اینکه به چزه میزاان وجزود داشزمه یزا
اصال شدهاند ،ممکی بر تجربه و شرایط فردی اس؟ .افراد آرمانهای تاص تود را دارند و ایزن
آرمانها توسط تصوصیات و باورهای تود تهیین میشوند.
این نقش روانشناسی شناتمی اس؟ تا روند کارها و فرایندهای ناتودآگاه موجود در افزراد را
تبیین کند .افراد دارای فرایندهای تفکر شخصی میباشند که از شبکههای رابطهای برنامهریزای
پیش-حرفهای نشأت گرفمه و این فرایندها پزیش از تهیزین چگزونگی رویزداد عمزل و هرگونزه
36. Dramaturgical
37. Inclusion
38. Dramaturgical Behaviour
39. Ideals

178

سال بیس؟وهفم  /شماره هشمادوهفم  /تابسمان 1397

تهاملی ،نسب؟ به فرایندهای تفکر سیاسی ،حرفهای و اجممزاعی حسزاس مزیباشزند

(Tewdwr-

).Jones, 2002: 85-86
« .2-2-2چارچوبهای شناختی» و چارچوببندی

40

رهیاف؟شناتمی 41از عل شناتمی نشأت گرفمه اس؟ .عل شناتمی در تکزاپوی انمقزال و تبزدیل
مطالهه «نرم» زبان ،اندیشه ،رفمار و ذهن به عل «سخ؟» میباشد .یکی از انگارههای مرمی که
توسززط صززاحبنظران در ایززن حیطززه اتمیززار شززده اسزز؟ ،انگززاره «چززارچو شززناتمی» یززا
«قالبشناتمی» 42اس؟ .انگاش؟ چارچو که در تحلیلهای گفممزان برنامزهریزای محبزوبیمی
کسب کرده ،یادآور مفروم «برنامه عمل» 43شانک و آبلسون و «طر وارهها» 44اندرسزون اسز؟.
در مجموعهای از تجربیاتی که با عنوان سناریوهای بازتولید دنبالهدار شناتمه شدهاند ،بارتلز؟

45

عنوان کرد که به تاطر ساردن و تفاسیر اطالعات بهوسیله الگوهای تفکری صورت میگیرد کزه
او آنرا را «طر واره» 46نامیده اس؟ ).(Portugali & Alfasi, 2008: 254
چارچو شناتمی را میتوان بزهمثابزه نحزوه سزازماندهزی نگزاه بزه جرزان تهریزف کزرد.
چارچو های شناتمی ،زمینههایی را برای تفسیر فزراه کزرده و بخزش عظیمزی از اندیشزه را
ساتمار میبخشند ) .(Salen & Zimmerman, 2003چارچو های شناتمی از فهالی؟هزای مربزوط
به دسمهبندی پشمیبانی کرده و موجب ارائه مهنادار دانش میشوند .این چارچو های شزناتمی
از ویژگیهای منحصربهفرد ذهن افراد بوده و منجزر بزه ارائزه مفزاهی نسزبماً بزاثبزات ذهنزی و
الگوهای تفسیر میشوند ).(Rizzello, 2003
در مورد ماهی؟ پدیدههای شناتمی دیدگاه واحدی در میزان پژوهشزگران وجزود نزدارد .از
یکسو  ،برتی از اندیشمندان بر این باورند که عوامل شزناتمی ضزرورتاً بزا فراینزدهای تفکزری
سروکار دارند که در کسب ،سازماندهی و کاربرد اطالعات درگیزر مزیباشزند و از سزوی دیگزر،
سایر اندیشمندان مشخصههای تفصیلیتری برای آن قائل بوده و تصریح میکنند که پدیدههای
شناتمی با توجه ،حافظه و فهالی؟هایی از قبیل تولید و درک زبان ،یادگیری ،اسمدالل ،تحلیزل،
نمیجهگیری ،برنامهریای ،ارزشگذاری ،مشکلگشایی و تصمی سازی سزروکار دارد

(Savolainen,

) .2015به باور شنات؟گرایان ،پدیدههای شزناتمی را بایزد برحسزب فراینزدها و بازنمزاییهزای
40. Framing
41. Cognitive Approach
42. Cognitive Frame
43. Script
44. Schemata
45. Bartlett
46. Schema

انگاش؟ فرهنگ برنامهریای :تأثیر چارچو شناتمی برنامهریاان بر کاربس؟ برنامهریای فضایی 179
درونی درک کرد و روابط محرک-پاسخ را بهعنوان ابااری برای آشکارسازی فرایندهای در داتل
ذهن/مغا تلقی کرد ).(Portugali, 2011
«چارچو ها» را میتوان بهعنوان چارچو های مُمهین فرهنگزی ،چشز انزدازها ،نظزامهزای
مهنایی ،الگووارهها یا موقهی؟هایی مشخص کرد که بهواسطه آنرا عامل یا گروهی از عزامالن بزه
واقهی؟ اجمماعی نظ و به اقدامات تود مهنا میبخشند .در یک چارچو  ،ارزشهزا ،تجربیزات،
منافع ،حقای  ،نظریهها و فرهنگها ترکیب شدهاند .تحلیل چارچو بندی روشی ثاب؟شده برای
تحلیل تهارضات اجمماعی و سیاسی در فرایندهای تصمی گیزری اسز؟ ).(Rein & Schon, 1996
یک چارچو بهعنوان یک نظام مهنایی ،ممشکل از اقدامات تجریدی ،کاربس؟ها و عملکردها در
رویدادها یا وضهی؟های تجریدی و نیا مهناها در شکل قواعد انمااعزی و هنجارهزایی اسز؟ کزه
تود را در اعمال گفماری ،تهامالت ،اسناد و همچنزین در تشزکیل گزروههزا و روابزط بیرونزی و
درونی آنرا بروز میدهند و منجر به عادتهای مهین ،الگوهای عمزل ،انمظزارات ممقابزل ،روابزط
قدرت غیررسمی ،گفممانها ،روالها و تردهفرهنگها میشوند .چارچو ها را میتوان همچزون
مسیر سازماندهی تجربه دانس؟ .آنرا بزهمثابزه طزر واره در جرز؟ تفسزیر اُبزژههزا ،رویزدادها،
وضهی؟ها و بسمرهای نرادی به کار میروند .تفاوتهای موجود در تفاسیر منجر به ایجاد تفاوت
در عقاید و مخالف؟ها و احمماالً مناقشه میشود .از این منظر ،تصمی سازی فضایی را نمیتزوان
تنرا مباحثهای در مزورد توزیزع منزافع فزردی دانسز؟ ،بلکزه بیشزمر پیکزار بزین اندیشزههزا و
مهناهاس؟ .چارچو ها محدود به مطلوبی؟های جمهی و منافع گروههای ممفاوت نمیشود و به
اندیشههای آگاه فرهنگی و مهناهای افراد درگیر بسط یافمه اس؟.
گریگوری بمسون 47چارچو ها را تجلیات مفاهی فرهنگی میداند که به لحاظ مکانی ثابز؟
نیسمند (دائ در حال تغییرند)؛ مفاهیمی که تصورات مزرتبط بزا مقزدمات مشزمرک در فراینزد
تأویل کنشگرانه ادراک را سازماندهی میکند .آنچه گافمن درباره چارچو هزا بیزان مزیکنزد
به اینترتیب اس؟ کزه چزارچو هزا بزه مهنزای دورنماهزا ،نظزامهزای مهنزایی ،الگزووارههزا یزا
موقهی؟هایی هسمند که از طری آنرا عامل یزا گروهزی از عزامالن بزه واقهیز؟ اجممزاعی نظز
بخشیده و به اعمال تود مهنا میدهند .در چنین چارچوبی ،ارزشها ،هنجارها ،تجار  ،حقزای ،
منافع ،اولوی؟ها ،نظریهها و فرهنگها ترکیب و مماوج شدهانزد .افزراد اعمزال تزود را بزه نحزو
عقالنی در یک لحظه اتمراع نمزیکننزد ،بلکزه اغلزب از آنرزا انمظزار مزیرود آنچزه مطزاب بزا
چارچو هایی که اعمال آنرا را نظ بخشیده و به آنرا مهنا میدهد را انجام

دهند (Ernste, 2012:

).92-93
47. Gregory Bateson
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همانطور که پیشتزر بزه آن اشزاره شزد ،مزارتین رِیزن و دونالزد شُزن 48در مزورد مسزئله
چارچو بندی در سیاس؟ یا موقهی؟های تصمی بحا کردهاند؛ موضوعی که بهویژه در تحلیزل
پویایی فردی مناسب بوده و به دیدگاههای از پیش دسمهبنزدی شزده برنامزهریزا و یزادگیری از
تهامالت اجمماعی دامن میزند .چزارچو بنزدی عبزارتی اسز؟ کزه بزرای یکازارچگی حقزای ،
ارزشها ،نظریهها و منافع در محیط تصمی به کار میرود و اذعان دارد که تصمیمات افاون بزر
مهیارهای فنی ،بر مبنای داوریها و ارزش تدوین شده و اینکه چنین تصمی هایی بزین نرادهزا،
افراد و موقهی؟ها تغییر مییابد ).(Tewdwr-Jones, 2002: 87
چارچو بندی از این جر؟ که منجزر بزه جرزانبینزیهزای ممفزاوت شزده و واقهیز؟هزای
اجمماعی چندگانهای را تل مزیکنزد ،مسزئلهسزاز اسز؟ .گزروههزای ذینفزع ،پژوهشزگران در
انمظامهای ممفاوت و افراد در بسمرهای ممفاوت زندگی روزانه دارای چارچو های ممفاوت بزوده
و این آنرا را بهسوی دیدن چیاهای ممفاوت و انجام تفسیرهای ممفاوت از موجودی؟ این چیاها
و حمای؟ از مسیرهای ممفاوت عمل در ارتباط با اینکه چه چیای ،توسطِ چزه کسزی و چگونزه
انجام شود ،سوق میدهد (.)Rein & Schön, 1994: 147
چارچو هزا از دو منبزع سرچشزمه مزیگیرنزد :شزنات؟ ضزمنی فزرد مسزمقل کزه دارای
اندیشههای از پیش دسمهبندی شده اس؟ و اثر شنات؟ صریح برنامهریای کزه ممزأثر از روابزط
اجمماعی میباشد که هر دو آنرا در شکلگیری چارچو ها مطر هسمند .از یکسو این امکزان
برای فرد برنامهریا وجود دارد تا واجد چارچو های شخصی یا اهداف کالن و تُزرد 49شخصزی
صریح باشند که تارج از دنیای کاربس؟ بسط یافمهاند .ایزن تفکزرات مزیتواننزد از شزبکههزای
رابطه ای مرتبط با شیوه تربی؟ ،فرهنگ ،آموزش یا کسب دانش شخصزی نشزأت گرفمزه کزه در
تانواده ،مدرسه ،دانشگاه یا فهالی؟های فرادرسی بسط یافمه و مضافاً بدون اینکه آزمزوده شزوند
بهصورت فرضی 50و نظری باقی بمانند .از سوی دیگر ،هرکدام از برنامزهریزاان مزیتواننزد دارای
چارچو های حرفه ای یا اهداف کالن و تُرد صریحی باشند که در جران عمل توسهه یافمهانزد؛
یهنی شبکههای رابطهای حرفهای .چزارچو هزای مزذکور ممکزن اسز؟ از سزازمان ،سیاسز؟،
حرفهباوری ،تجربه و یادگیری ممقابل نشأت گرفمه باشند .چارچو های یادشده میتوانند در هر
مرحله شکل بگیرند ،اما به هر حال در عرصه برنامهریای عملزی کزه بزر تجزار ممکزی بزوده و
همواره در مهرض آزمون قرار دارند ،مؤثر تواهند بود .برتی اوقات فزرد برنامزهریزا بزا پیزدایش
کشمکش بین دو مجموعه چارچو ها با یک دوراهه مواجه میشود ).(Tewdwr-Jones, 2002: 87
48. Martin Rein and Donald Schön
49. Goals and Objectives
50. Hypothetical
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اکثر صاحبنظران بر این امزر اتفزاقنظزر دارنزد کزه «بنیزانی کممزر مشزرود –یزک مبنزای
فرضیهای -در زیر سطح مشرودتر زبان یا رفمار جای گرفمه اسز؟ کزه موجزب تهیزین مرزهزا و
حدود آن شده و به آن انسجام میبخشد» .تحلیلگران امکزان یکدسز؟ کزردن چزارچو هزا در
محیط تصمی را تا زمانی که پویایی فردی توسط تفکرات اجمماعی ،حرفهای و سیاسزی ممغیزر
در سرتاسززر موقهیزز؟هززا و مقیززاسهززا تهیززین مززیشززود را ندارنززد .همچنززین همگززونسززازی
چارچو های ضمنی که در افراد مسمقل پرورش یافمهاند نیزا غیزرممکن اسز؟؛ بنزابراین بایزد
بهنوعی ه زیسمی چارچو ها اذعان کرد .در محیط تصمی و سیاسز؟ ،چزارچو هزای فزردی
عامالن موضوعات اصلی را برای کشمکش شخصی ،تشویش و دوراههها شکل میدهند

& .(Rein

).Schon, 1996: 88

 .3چارچوبهای شناختی برنامهریزان در فرایند برنامهریزی
علمی که با پیچیدگی عاملی؟ها بهطور عام و عامالن انسانی بهطزور تزاص سزروکار دارد ،علز
شناتمی اس؟« .بهمنظور درک پیچیدگی عامالن شرری باید به علمی پرداتز؟ کزه صزریحاً بزا
این موضوع یهنی رفمزار فضزایی انسزان سزروکار دارد» ) .(Portugali, 2011: ix-xهزر برنامزهریزا
بهعنوان یک عامل درگیر در فرایند برنامهریای دارای یک چارچو مناسب و همزاهنگی اسز؟
که از طری آن تصمیماتی را اتخاذ میکند .هیلی ( )1992با تحلیل روالهای روزانه و اقزدامات
ارتباطی یک برنامهریا ارشد نشان داد که هر برنامزهریزا دارای «توقهزات تاصزی در ارتبزاط بزا
برآوردهشدن اسمانداردهای غایی» توسط یک نراد برنامهریای (بزرای مثزال برنامزهریزای کزارا،
برنامهریای یکاارچه ،سوگیری به سم؟ کاالهای عمومی و نظایر آن) و یک برنامهریا بزهعنزوان
یک حرفهمند (صداق؟ ،تهرد ،پذیرای آرا و عقاید دیگزران بزودن و نظزایر آن) اسز؟ .از ایزنرو،
«چارچو ها» را میتوان بهعنوان ساتمارهای شزناتمیِ ممهزینِ فرهنگزی و محلزی ،نظزامهزای
مهنایی یا دیدگاه های جرانی توصزیف کزرد کزه بزه رفمزار و اقزدامات عزامالن درگیزر سزاتمار
میبخشند .چارچو هایی که تصمی گیران به کار میگیرنزد بخشزی از تاانزه دانزش صزریح و
ضمنی آنراس؟ ) .(Ernste, 2012: 88هرچند درک ،توقهات و چارچو های یادشزده کزامالً ثابز؟
میباشند ،اما در طول زمان درنمیجه فرایندهای تهاملی با دیگر عامالن و بهواسطه تغییر شزرایط
اجمماعی-اقمصادی و سیاسی-اجمماعی یا اکولوژیکی و نظزایر آن تزا حزدودی تغییزر مزیکننزد
(مارچ.)27 :1396 ،
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همچنین میتوان بین «کزدها یزا چزارچو هزای اتالقزی» 51و «چزارچو هزا یزا کزدهای
هدایمی» 52تفاوت و تمایا قائل شد .چارچو نخس؟ ارائزهدهنزده مجموعزهای آرمزانباورانزه از
اندیشههای اتالقی اس؟ که به تمرید اصولی عام و فلسفی میپردازد .برنامهریاان چارچو های
سیاسززی یززا تطززوط راهنمززای عمززل باورانززهای را از ایززن اصززول اسززمنماج کززرده تززا در جرزز؟
ساتماردهی موقهی؟های سیاسی به کار برند .کدها یا چارچو های هدایمی شزامل تصوصزیات
نرادهای برنامهریای ،نظرات ،نظام باورها ،روالها و سبک بحاها اس؟.
چارچو ها در سطح فردی (اشاره به نظ دهی تجربیات فردی) ،در سطح روابط بینشخصی
و در سطح اجمماعی عام وجود دارند .درک برنامهریزای شزرری و منطقزهای بزهعنزوان فراینزد
تهاملیِ سیاس؟گذاری بدین مهناس؟ که فرهنگ برنامهریای را باید بهعنزوان یزک نظزام بزاز در
نظر گرف؟ که در آن چارچو های فردی و جمهی مخملف و نظزامهزای مهنزایی از حزوزههزای
مخملف در کار هسمند .در اینجا تمامی ادراکات و انمظارات عامالن و نرادهای درگیر شناسایی و
انهکاس داده شدهاند که بهموجب آن فرایندهای دادوسمد بین فرد و دیگر افراد مبمنی بر دانزش
شخصی اس؟ که وابسمه به عزادات ،سرگذشز؟هزا و تجربیزات و نیزا دانزش نرزادی اسز؟ کزه
تجربیات نراد ،تودانگاش؟پردازی و نظایر آن را پوشش میدهد.
چارچو های برنامهریاان به شیوههای مخملفی شکل یافمهاند .ممکن اس؟ این چارچو هزا
در دانشگاه ،مکانی که برنامهریاان بزهطزور عامدانزه تصزمی بزه پزذیرش ارزشهزا یزا کزدهای
مشخصی در ارتباط با انمظام برنامهریای شرری و منطقهای یا انمظزامهزای مزرتبط مزیگیرنزد،
شکل گرفمه باشند .این چارچو ها همچنین میتوانند در نرادها یا سازمانهایی که برنامهریاان
در آن مشغول به کار بوده و هنجارها ،ارزشها و نظام مهنایی مشخصی حاک اس؟ تشکیل شده
باشند ).(Othengrafen, 2014: 7-8
به سخن دیگر ،فرایندهای تجربی و شناتمی برنامهریاان از طری چارچو های فردی شکل
گرفمهاند و در تدوین و فرمولبندی کردن راهبردها برای میسر ساتمن تاکمیکهای مشزخص از
اهمی؟ بهساایی برتوردارند .برنامهریاان دارای تفکرات شخصی ،دانش و حقایقی پزیش از ورود
به فرایند ترجمه و واجد تفکر و یادگیری صریح و ضمنی مزیباشزند .تفکزر ضزمنی از باورهزا و
ارزشهای برآمده از زندگی و آموزش نشأت میگیرد .تفکر صریح از واکزنش بزه اثراتزی نشزأت
میگیرد که فرد به دنبال درک ضمنی میباشد .تفکیک یا جداسازی تفکرات صریح از شزنات؟
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(Tewdwr-Jones,

).2002: 89

فرجام
برنامهریای شرری و منطقهای به واسطه چندگانگی کاربس؟های (موضهی) سیاسی و اجممزاعی
و چارچو شناتمی برنامهریاان و کاربس؟های نرادهزای برنامزهریزای مشزخص مزیشزوند .از
اینرو ،هدف این مقاله ردیابی انگاش؟پردازیهای مرتبط با چارچو های شناتمی و فرهنگی از
تصمی سازی فضایی اس؟ که بهمنظور تحلیل رفمار برنامهریاان میتزوان از آن برزره گرفز؟ .بزا
مالحظه و در نظر گرفمن محیط نرادی ،بسمرهای فرهنگزی و کزدهای فرهنگزی اجممزاعی کزه
برنامهریاان در آن حک شده و تهامالت بین برنامهریاان ،نرادهای برنامهریزای و دیگزر عزامالن
مرتبط رخ میدهد ،هدف شناسایی و تبیین سازوکارهای زیرکزارِی اسز؟ کزه بزر داوری عملزی
برنامهریاان تأثیر میگذارد.
از اینرو ،انگاش؟ فرهنگ برنامهریای بزهمثابزه دیانای فرهنگزی برنامزهریزاان و نرادهزای
برنامهریای مهرفی شده اس؟ .هرچند این تهبیر بدین مهنا نیس؟ که فرهنگ برنامهریزای یزک
نظام مهنایی از پیش تهیین شده اس؟ ،بلکه بیشمر میتوان آن را بهمثابه نظامی بزاز درک کزرد
که چارچو های فردی و جمهی از عامالن و حوزههای مخملف گرد ه آمده و با یکدیگر تهامل
میکنند (ارزشهای برنامهریاان ،هنجارهای نرادهای برنامهریای و ارزشهای اجمماعی و نظزایر
آن) .فرهنگ برنامهریای ساتمارها یا نرادهایی را کزه بزه لحزاظ فرهنگزی حزک شزدهانزد را بزا
الگوهای رفماری عامالن درگیر در این ساتمارها ترکیب میکند .ممهاقزب ایزن درک از فرهنزگ
برنامهریای ،برنامهریاان و نرادهای برنامهریای از یک سو ممأثر از شرایط ساتماری یا فرهنگی و
از سوی دیگر به طزور مزداوم در حزال تولیزد و تغییزر چزارچو هزای شزناتمی ،گفممزانهزا و
کاربس؟ها ،بهواسطه اقدامات و رفمارهای تود میباشند.
با مهرفی ابهاد و مهیارهای تحلیلی مخملف و ارزشهایی که فرهنگ برنامهریای ممکن اس؟
بر آن مبنا باشد ،این مقاله بزه ارائزه و انهکزاس چگزونگی تزأثیر چزارچو شزناتمی بزر رفمزار
برنامهریاان پردات؟ .این چارچو شامل چارچو های شناتمی فردی و نظام باور برنامهریزاان
(کارکرد دسموری فرهنگ) و نیا الگووارههای نرادی و هنجارها و تهامالت بین عامالن در فرایند
تصمی سازی (چارچو های مشمرک جمهی منمج از گفممانهزای میزانذهنزی) و نیزا باورهزا،
ارزشها و ادراکات زیر کار اجمماعی میباشد .تأکید بر سزاتمار سلسزلهمراتبزی چزارچو هزا ،از
چارچو های فردی تا سطو باالتر آن از اهمی؟ قابل مالحظهای برتزوردار اسز؟ .فراینزدهای
تجربی و شناتمی در برنامهریاان از طری چارچو های فردی شزکل گرفمزهانزد و در تزدوین و
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صورتبندی راهبردها از اهمی؟ بهساایی برتوردارند .برنامهریاان دارای تفکرات شخصی ،دانش
و حقایقی پیش از ورود به فرایند ترجمه و واجد تفکر و یزادگیری صزریح و ضزمنی مزیباشزند.
تفکر ضمنی از باورها و ارزشهای برآمده از زندگی و آموزش نشزأت مزیگیزرد .تفکزر صزریح از
واکنش به اثراتی نشأت میگیرد که فرد به دنبال درک ضمنی آنرا اس؟.
با در نظر گرفمن برنامهریای در حیات پسامزدرنی و تأکیزد بزر تنوعزات فرهنگزی و فزارغ از
روای؟های کالن غافل از بسمرهای محلی ،فرهنگ برنامهریزای از مفرزوم ایسزمای «ذاتگرایزی
فرهنگی» مشم نمیشود ،بلکه در نوسانی دائز مبمنزی بزر گفممزانهزای مسزلط بزا تغییزرات
سیاسی و اجمماعی-اقمصادی بوده و بر کاربس؟های برنامهریای بزه انحزای گونزاگون تأثیرگزذار
اس؟ .قواعد صریح (بسمرهای قانونی و نرادی) و رفمار نرادی برنامهریاان و دیگر عامالن درگیزر
در فرایند برنامهریای ،ممغیرهای تهیینکننده در درک فرهنگ برنامهریای میباشزند .افزاونبزر
آن ،انمخززا مقیززاس (محلززی ،شززرری ،منطقززهای و ملززی) نقززش مرمززی در درک تنززوعهززای
فرهنگهای برنامهریای ایفا میکند کزه دلیزل آن وابسزمگی ارزشهزا و هنجارهزا بزه سزطح و
کشوری اس؟ که به آن اشاره دارند.
پینوشتها:
( )1نظریههای برنامهریای پسامدرن که اغلب بهمثابه «مبنایی برای بسط الگوی نظاممند نظری برای پزژوهشهزای
قیاسی در مورد برنامهریای در نظر گرفمه شده که فرهنگهای برنامزهریزای را یکاارچزه کزرده و تفزاوتهزا را
شناسایی میکنند ) .(Soja, 1996: 87; Sandercock, 1998; Allmendinger, 2002افاونبر آن ،تأکید بزر ارزش
تنوع فرهنگی و نیا اهمی؟ فضا این موضوع را تبیین میکند که هر محدوده یا منطقه فرهنگ ،محزیط تزاص
نرادی 1و نیا سن؟ها ،ارزشها و نگرشهای تود را داشمه و با دیگر مکانها ممفاوت هسمند ).(Dear, 2000: 2
( )2برای نمونه نگاه کنید به( :کیوی و کامانرود.)1386 ،
( )3در بسمر عل اجمماعی ،فرهنگ به وجوه برجسمه «شیوه زندگی» یک جامهه ،اجمماع ،مل؟ یزا گزروه اجممزاعی
اطالق میشود که تهریفی انسانشناتمی تلقی مزیشزود .بزهبیزاندیگزر ،ایزن واژه را مزیتزوان بزرای توصزیف
«ارزشهای مشمرک» یک گروه یا جامهزه بزه کزار بزرد کزه شزبیه تهریزف انسزانشزناتمی ولزی بزا تأکیزدی
جامههشناتمیتر اس؟ (هال.)16 :1393 ،
1

( )4انگاش؟ «عادتواره» ( )Habitusمطر شده توسط جامههشناس فرانسوی پیِر بوردیو اس؟ .عادتواره نظزامی از
گرایشهای دیرپا و قابل انمقال« ،ساتمارهای سات؟یافمهای که زمینه را بزرای عملکزرد بزهمثابزه سزاتمارهای
سات؟دهنده »1فراه میکند ).(Bourdieu, 1992: 72 cited in Othengrafen, 2012: 71
( )5بنا به نظر هابرماس ( )1990جران زیس؟ ( )Life-worldمحصول سن؟های تزاریخی محزیط پیرامزون مزردم و
فرایندهای جامعپذیریشان و همچنین نگرشهای آنان بهعنوان سوژههای کنشگر اسز؟ .جرزان زیسز؟ سزه
جا ساتماری دارد :فرهنگ ،جامهه و شخصی؟.
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منابع فارسی
 رسااههای در جامعاهشناسای: ساخت اجتمااعی واقعیات،)1394(  پیمر و توماس لوکمزان،برگر
.فرهنگی

 علمی و: ترران، ترجمه فریبرز مجیدی،شناخت

: ترزران، ترجمزه مرتضزی مردیرزا، دالیل عملی و انتخاب عقالنی: نظریه کنش،)1380(  پیر،بوردیو
.نقش و نگار
 ترجمزه سزیدمحمود نجزاتی،» «برنامهریای فرهنگی و برنامزهریزای شزرری،)1380(  فرانکو،بیانچینی
.68  شماره، مدیریت شهری،حسینی
 ترجمزه سزیدمردی اعرابزی و، راهنمای عملای:) تحقیق مبنایی1393(  مالنی و جین میلا،بیرکس
. پژوهشهای فرهنگی: ترران،عباداهلل بانشی
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