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 چکیده
 هزای سیسزم   در ایمنطقزه  و شزرری  توسزهه  بزر  ریزاان برنامه یرگذاریتأث نحوه در که هاییتفاوت توانمی آیا

 فرهنزگ  دریافز؟  بزا  دانسز؟   ممفزاوت  «ریزای برنامزه  هایفرهنگ» از ناشی را دارد وجود مخملف ریایبرنامه
 شزناتمی  هزای چزارچو   از ممأثر ریاانبرنامه هایداوری و هاتصمی  فرهنگی، سیسم  یک مثابه به ریایبرنامه
 واسزطه  بزه  ریزاان برنامزه  و بوده راتاص تود آن «یفرهنگ ای ان دی» یانگرنما که اس؟ مشمرکی جمهی و فردی
 اِنگاشز؟  پیشزنراد  دنبال به ای،گاارهپیش ینبا سرآغاز چن حاضر مقاله. کنندمی درک را ریایبرنامه بَسمر ،آن

و نقزش فرهنزگ    یفرهنگای  ان دیاز  رماگشایی و بازجُس؟ برای مناسب رهیافمی عنوانبه ریایبرنامه فرهنگ
 انگاشز؟  کزارگیری به و فضایی ریایبرنامه یهنی پژوهش موضوع عِلی روابط کشف. اس؟ فضایی ریایدر برنامه
 مقالزه  بودن تبیینی از نشان که دهدمی تشکیل را مقاله اساسی چارچو  آن، واکاوی برای ریایبرنامه فرهنگ
 نیزا  اکمشزافی  ماهیز؟  دارای ریزاان برنامزه  رفمزار  در نقزش  واجدِ ناشناتمه هایِعرصه کشف به توجه با و دارد
منفهزل   و ریزای برنامزه  سیسزم   از گرایانهتقلیل پردازیاِنگاش؟ از اجمنا  بازجُسمی، چنین اصلی هدف .هس؟
 مقالزه  ایزن . اس؟ جمهی و فردی هایانگیاه قالب در هنجارها و قواعد بازتفسیر و تفسیراز  ریاانبرنامه دانسمن

از سزاتمار و   یاجممزاع -علمی درکی کسب پیِ در بلکه نیس؟، ریایبرنامه برای تجویای روش تدوین دنبال به
 نظزری  رویکردهزای  بَسط برای مبنایی تواندمی تود نوبه به مر  این که اس؟ «شناتمی  چارچو » یهایاییپو

 در بزرهمکنش  ریزای  برنامزه  هایتصمی  و هاکاربس؟ بَرسات؟ چگونگی فر  منظور به. دشو فضایی ریایبرنامه
 توسزهه  از کلزی  بزازبینی  حاضر مقاله فرهنگ، بر مبمنی بسمر یک در ریاانبرنامه جمهی و فردی هایچارچو 
 .دهدمی ارائه را فضایی ریایبرنامه در شناتمی  چارچو  ممفاوت اشکال
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 جستارگشایی

 در تزوان مزی  را 1«فرهنگزی  هزای ینهزم» از ایمنطقه و شرری ریایبرنامه آگاهی دالیل از یکی

 در عطفزی  نقطزه  و داده رخ مزیالدی  1990 دهزه  طول در که کرد ردیابی 2«فرهنگیچرتشِ »

 جزا   تزوان  مزی  را مزیالدی  1980 و 1970 هزای )دهه رودمی شمار به فرهنگ اهمی؟ شنات؟

مورد اغفزال واقزع    هامل؟ میان در فرهنگی تاصِ هایِمحیط و بسمرها که دانس؟ زمانی مقاطع

چرتش  درآن(  یرو نظا ی)زبان، مهمار 3گردالل؟ هاینظامیافمن  ی؟اهم وحضور  باشده بودند(. 

شزناتمن   ی؟بزه رسزم   بزا  واقهیز؟  بازنمزایی  و دانش گیریشکل تبیین مسیر در آنرا ی،فرهنگ

 .(Burgess, 2000: 44) برداشمند قدم هاارزش چندگانگی و اجمماعی هایگروه یناهمگن

شده اسز؟،    های مرتبط با رفمار انسانی مشاهدهکه در بسیاری از انمظام «چرتشِ فرهنگی»

تزوان  را میرا جای داده اس؟. اندیشه بنیادین آن 4«ریای فرهنگ برنامه»انگاش؟  ؛در بسمر تود

بلکه به لحاظ اجممزاعی نیزا تیهزیُن     ،واجد ویژگی عقالنی بود تنرا نه ،بیان کرد که رفمار گونه ینا

کند. همراه با چزرتش فرهنگزی،   های تهامل نیا صدق مییابد و این اصل در چارچو  شیوهمی

 سزازی، هزای یکاارچزه  هزای دیگزری اعز  از مرزاجرت و سیاسز؟     اقمصاد و چزالش  شدن یجران

تزر و بازشزنات؟   محیطی یا تغییرات اقلیمزی نیزا منجزر بزه آگزاهی عمیز       های زیس؟سیاس؟

 .(Knieling & Othengrafen, 2009, xxiv-xxv)اند  هشدو فرهنگی  5های قلمرویی زمینه

از نحوه توصیف  دریای فضایی، بایها، به هنگام توصیف فرایندهای برنامهبا عِل  به این زمینه

های سزاتماری  بموان تفاوت که یطور بهاین فرایندها در ابهاد و جوانب تاص تود آنرا آگاه بود، 

تزا   کزرد هزای سزاتماری را مطزر     های )موضِهی( ممفاوت سروکار داشمن با ایزن جنبزه  و شیوه

داشزمن در  ریای فضایی مشخص قابل تبیین باشزد. گزام بر  برآمدهای ممنوع از فرایندهای برنامه

ریای فضایی اس؟. ایزن  های برنامههای نرادی بین سیسم این مسیر، ورای توصیف صرف تفاوت

 مثابزه  بزه تزوان آنرزا را   کزه مزی   هزای سزاتماری غیررسزمی نیزا هسز؟     ها شزامل جنبزه  تفاوت

ریای واقهی نامید کزه دربردارنزده   های حقیقی برنامهو کاربس؟ 6«ساتمارهای )فرهنگی( ژرف»

 .دنباشهای شخصی و موقهیمی مشخص از عامالن مرتبط میجنبه

سزاتمارهای نرزادی و سزازمانی توصزیف      عنزوان  بزه ریزای  های برنامهسیسم  ،طور سنمیبه

ریزای، سزاتمارهای اداری و    قانون کزارکردی برنامزه   مانندشوند که ممشکل از ابهاد توصیفی  می

                                                                                                                                                                        
1. Cultural Contexts 

2. Cultural Turn 

3. Signifying Systems 

4. Planning Culture 

5. Territorial Contexts 

6. Deep (Cultural) Structures 
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 منظزر  ایزن  از. باشزند و اباارهزا مزی   ند کارهزا رومراتبی، توزیع قدرت، فرایندها،  دهی سلسله نظ 

 ؛یاف؟را در ریایبرنامه یسم از س ایگرایانهتقلیل پردازیانگاش؟ چنین کاسمی راحمیبه توان می

 ،نبزوده  یکالبزد  فضای ریایبرنامه صرفاً ییفضا ریایکه برنامه موضوع ینا انگارینادیده نخس؟

 یزده ناد یقز؟ حق دومزین و  هسز؟  نیزا  هزا و سازمان مردم فضایی هایکاربس؟ ریایبرنامهبلکه 

ها را ایجاد یزا اجزرا یزا    هسمند. افرادی که برنامه ریایبرنامه ینددر فرا یردرگ عامالنشده،  گرفمه

که توانزایی تفسزیر و    هسمندای کنند، فاعالن تودتواسمهریای را مدیری؟ میفرایندهای برنامه

 .(Ernste, 2012: 87-88) های شخصی تود دارندبازتفسیر قواعد و هنجارها را در چارچو  انگیاه

انگزاری بسزمرها و فرهنزگ محلزی از سزوی       ممفکران پسامدرن همواره نادیده از سوی دیگر،

هزا و  اسزایی تفزاوت  پوشزی از شن تود نیا به دلیل چشز   ، امااندنوباوری را مورد انمقاد قرار داده

نرزا،  بیوگرافیک آزمینه افراد، پس یشخص یرتأثه  اند. هنوز قرار گرفمه نقدتمایاات فردی مورد 

هزایی کزه در موفقیز؟ یزا شکسز؟      هزا و کفایز؟  ها، اسمهدادها، انگیاشها، دانش، نگرشمرارت

ایزن   اگزر کزه   (1)شزود. نادیده انگاشزمه مزی   ،داشمه باشند اس؟ نقشی ریای فضایی ممکنبرنامه

هزای  جنبزه  تنرزا  نزه ریای نیا مورد مالحظه قرار گیرند، در آن صزورت  های فرهنگ برنامه جنبه

مقابلزه و   بزرای دارند که حائا توانزایی   های عاملی؟ فردی را نیا دربرساتمار )محلی( بلکه جنبه

 .(Knieling & Othengrafen, 2009: 52) اصال  ساتمار موجود هسمند

ریزای  سزبک برنامزه  مهزادل  ریای را بیشزمر  مایا با مطالهاتی که فرهنگ برنامهاین مقاله مم

و تمرکزا بزر فردیز؟     سیسم  فرهنگزی  مثابه بهریای تهریف فرهنگ برنامه پیروی از، با دانند می

 کزه  دهزد  پاسزخ  محوری پرسش این به تاآن اس؟  بر، آنرا های شناتمیچارچو  و ریاانبرنامه

 هزای یو داور هزا تصزمی   بر چگونگی ریای،برنامه نرادهای و ریابرنامه فردی شناتمی چارچو 

 گذارند می یرتأث -مشخص فرهنگی بسمر در ریایبرنامه اباار و اهداف با ارتباط در -ریاانبرنامه

باورهزا و   ،هزا نرزادی، بسزمرهای فرهنگزی و ارزش    هایبسزمر  در نظزر گزرفمن  با خن دیگر، به س

ریاان و نرادهای بین برنامه ی کهریاان در آن قرار داشمه و تهامالتهنجارهای اجمماعی که برنامه

اسز؟ کزه بزر     «سازوکارهای زیرکاری» توضیحدهد، هدف شناسایی و رخ می راریای در آنبرنامه

 .اس؟یرگذار تأثریاان برنامههای داوریها و تصمی 

ای از اصزول و  تحقی  ناشی از یک فلسفه ممجزانس، مجموعزه  شناسی روش. پژوهش روش

ای از های پژوهش نیا مجموعهدهد. روشها اس؟ که طر  یک مطالهه پژوهشی را شکل میایده

شزود  هزا از آنرزا اسزمفاده مزی    گزردآوری و تحلیزل داده   منظزور  بههایِ کاربردی هسمند که رویه

 (2)پزژوهش  انواع زمینهِ در رایج بندیِگونهژوهش، در منابع روش پ؛ (13: 1393)بیرکس و میلا، 
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بزر ایزن   کزه   شزوند  مزی  تقسی  9اکمشافی و 8تبیینی 7،توصیفی یهنی نوع سه به هدف اساس بر

 موضزوع  عِلزی  روابزط  کشزف . اسز؟  تبیینزی  ماهیز؟  دارای توان گف؟ پژوهش حاضر اساس می

 آن، واکزاوی  بزرای  ریزای برنامزه  فرهنگ انگاش؟ کارگیریبه و فضایی ریایبرنامه یهنی پژوهش

 کشف به توجه با و دارد مقاله بودن تبیینی از نشان که دهدمی تشکیل را مقاله اساسی چارچو 

 ایزن  در. هسز؟  نیا اکمشافی ماهی؟ دارای ریاانبرنامه رفمار در نقش واجد ناشناتمه هایِ عرصه

 11محمزوا  تحلیزل  و 10ممزون  منزد نظام بازبینی روش از نظری ابهاد شنات؟ با ارتباط در پژوهش

 بَرسات؟ چگونگی ساتمن آشکار و ریایبرنامه فرهنگ ممفاوت هایسویه شنات؟ و تشریح برای

 در ریاانبرنامه جمهی و فردی هایچارچو  برهمکنش در ریایبرنامه هایتصمی  و هاکاربس؟

 .شد تواهد اسمفاده آن در فرهنگ بر مبمنی بسمر یک

 فرهنگی بستر در فضایی ریزی برنامه یشدگ حک. 1

یا از  اثرگذار بودههای مخملف در طول تاریخ بندیشکل واسطه به ایشرری و منطقه ریایبرنامه

. جای گذاشمه اس؟ محسوس اثر تود را برناهای محسوس و به شیوه وشده  ممأثرتوسهه مهاصر 

شزررها و منزاط  و مفزاهی     ها، فرایندهای توسزهه در  ریای و سن؟های برنامهسیسم  یجهدرنم

زمینزه فرهنگزی افزراد    های فرهنگی و پزس زمینه یرتأثسازی همواره تح؟ ریای و تصمی برنامه

های ممفاوت از فضا همچزون ادراک  باشند. مهناها و برداش؟ریای میدرگیر در فرایندهای برنامه

اسز؟.   یرگزذار تأثری عامالن ریای و فرایندها بر همکاهای برنامهریای، سیسم ممفاوت از برنامه

 تزوان در بزین منزاط  یافز؟    های فرهنگی بسزیاری را مزی  حمی در چارچو  بسمر ملی، تفاوت

(Knieling & Othengrafen, 2009: xxvii)    ریزای، فراینزدهای توسزهه و    . بزه سزخن دیگزر، برنامزه

بسز؟ ممفزاوت   باشند. درک و کاراز زمینه فرهنگی مردم و جامهه می ممأثرسازی در کل تصمی 

 ،رو یزن او از  بزوده زمینه قانونی و فرهنگی آنرا  مبمنی برای ریای و توسهه شرری و منطقهبرنامه

 یا مالحظه قابل طور بهای در بین کشورها و مناط  مخملف ریای شرری و منطقهکاربس؟ برنامه

هزای  ریزای  برنامزه »های اصزلی ایزن اسز؟ کزه     گاارهیکی از پیش مقاله حاضردر کند. تغییر می

بسزمه   بزه کزار  ممفزاوتی درک و   نحزو کشورها، مناط  و شزررها بزه    همهای در شرری و منطقه

 :«های یک جامهه دارندچراکه عمیقاً ریشه در بسمرهای تاص فرهنگی یا تصیصه ؛شوند می

                                                                                                                                                                        
7. Descriptive Research 

8. Explanatory Research 

9. Exploratory Research 

10. Systematic Literature Review 

11. Content Analysis 



 167    ریای فضایی ریاان بر کاربس؟ برنامه ریای: تأثیر چارچو  شناتمی برنامه انگاش؟ فرهنگ برنامه

 

دهزیِ  نظز   مظرزر امری در مورد ماهی؟ مکان، شیوه کاربرد زمین و  مثابه بهریای اگر برنامه

عملزی   عنزوان  بزه –یزک فهالیز؟    مثابه بهریای که برنامه اس؟ آشکارکالبدیِ جامهه درک شود، 

 (.Booth, 1993: 260های عام فرهنگی جدا باشد )تواند از سن؟احمماالً نمی -عقالنی و فنی

دسمیابی به درک برمری از رابطه بین بسمرهای فرهنگزی   منظور بهشده  دانش کسب وجود با

تزر انجزام   پیشکه ی یها(، پژوهشYoung, 2008; Sanyal, 2005برای مثال )ای فضایی ریو برنامه

هزای  ریزای فضزایی بزر سیسزم     مطالهزات قیاسزی برنامزه    یزد تأککزه   هسزمند شده حاکی از آن

 Innes and)ریزای  هزای برنامزه  (، سزبک CEC, 1997; Newman and Thornley, 1996ریای ) برنامه

Gruber, 2001)12ریزای ریزای و ادراکزات برنامزه   های برنامزه دوره ، مراحل یا
(Keller et al. 1993, 

2006; Sanyal, 2005)   و باورها و تفکرات مسل  و  «های ناتودآگاهروال»بوده اس؟ و توان تبیین

اند. ایزن مطالهزات همچزون نظریزه     ریای هسمند را نداشمههای برنامهکاربس؟ کاریرزبدیری که 

هزای گونزاگون   بازتا  تنوع و تفزاوت  یژهو بهها و عناصر فرهنگ، موارد ارزش اکثرریای در برنامه

در شرایط اجمماعی، تاریخی، محیطی و اکولوژیکی هر مکزان، اجممزاع یزا فرهنزگ مشزخص را      

حزک  ، فرهنگ هرچند در جغرافیزا، جوامزع و تزاریخ   (43 :2006) یونگاند. به باور نادیده گرفمه

 .(Othengrafen, 2012: 2)اس؟  رنگ ک ریای بسیار در برنامهآوای آن  اما ،شده اس؟

تجار  زیسمه  عنوان بهاشاره دارد که  «ریایکاربس؟ برنامه»به حوزه  روشنی بهاین موضوع 

شود  ریاان ازجمله تهامالت، تولیدات و اثرات آنرا بر محیط کالبدی درک میهای برنامهو فهالی؟

(Watson, 2002: 178-179 .) هزا،  رفمزار، ارزش »ریزای شزامل   کاربسز؟ برنامزه   ،منزدلبام  زعز   بزه

هزا، مهاهزدات   نحزوه گفمزار، آیزین   »اس؟ که  «ریاان ممخصص در کارشخصی؟ و تجار  برنامه

هزا  دارد. ایزن کاربسز؟   را دربزر  «هزای شخصزیمی  ای و ویژگیها، راهبردهای رابطهضمنی، روال

شکل یافمه اس؟ )برگر  «برسات؟ اجمماعی واقهی؟»ز فرهنگ آنرا و نیا برداش؟ آنرا ا واسطه به

کنزد  ذهنزی را ارائزه مزی    «فرد منحصربهای قابل اسمفاده از موارد مجموعه»( و 1966و لوکمان، 

(Schon and Rein, 1994: 205که موجب هدای؟ کنش ) در زمزان   تصزوص  بزه ریزاان  های برنامزه

 ند:شوه با یک وضهی؟ جدید میرمواج

در  -و بزدیری  آشزکار  تزود ناتودآگزاه،   -هزای تفکزر  سازی عادتنرادینه سطهوا بهکاربس؟ »

ای ناتودآگاه و ناتواسمه ایجاد شود. آنرا عمل را به شیوههای عینی تنظی  و تهدیل میموقهی؟

هزای مرزارتی از قبیزل    کنند. این دیدگاه در مورد ماهی؟ کاربس؟، زمانی کزه بزرای فهالیز؟   می

شزرودی تودآشزکار و    طزور  بزه شود، یا نواتمن آالت موسیقی به کار گرفمه می یسوار دوچرته

 .(Laws and Rein, 2003: 178) «شودریای فضایی نیا تهمی  داده میبه برنامه ، امابدیری اس؟
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بسزمرهایی کزه    ؛هسمند محور-ریای محدود به بسمرهای تاص موقهی؟های برنامهکاربس؟

و اتالقزی   13هزای شزناتمی  بلکزه واجزد تواسزمه    ،ای تود را داشمههها و کاربس؟عادت تنرا نه

هزای ناتودآگزاه یزا    روال عنزوان  بزه هزا  باشند. به عل؟ ماهی؟ کاربس؟می نیا تود فرد منحصربه

 ،رو . از ایزن به تهریف آنرا پردات؟توان مشخصی می تا گسمره تنرا زیرکار،های مشمرک  برداش؟

 طزور  بزه اسماندارد نیسمند کزه   ،کارهای عملیاتی یا روند 14سازمانیهای روال مانند بهها کاربس؟

 تنرزا  نزه ریزای بزا مبنزای قزانونی آن تهریزف شزوند. آنرزا        سیسم  رسمی برنامزه  واسطه بهمثال 

 گیرند. عامالن را نیا دربر می 15بلکه دانش تجربی ،ریایای از قبیل برنامههای حرفه کاربس؟

 16ای که فضا، بازنمایی نمادینحوزه مثابه بهریای گرفمن کاربس؟ برنامه در نظر بدین ترتیب

آینزد،  ریزای گزرده  مزی   های برنامههای ناتودآگاه اجمماعی و ارزشها و نیا روالفضا، برداش؟

هزای تاصزی   ها و افراد نیزا دارای نگزرش  حاکی از آن اس؟ که گروه امرحائا اهمی؟ اس؟. این 

باشند که این اِدعا از جانزب اندیشزمندانی کزه در بزا  فرهنزگ      یا فضا میریای نسب؟ به برنامه

 ;Knieling & Othengrafen, 2009; Friedmann, 2005)برای نمونزه )اند ریای مطالهاتی داشمهبرنامه

Sanyal, 2005)رجزاع بزه بسزمرهای   و تصدی  قرار گرفمه اس؟. این اندیشمندان بزا اِ  تأییدمورد  ؛ 

ریای پرداتمند که موجب توضیح به تولید رهیاف؟ مشخص برنامه درنرای؟ها، اجمماعی و ارزش

هزای ناتودآگزاه روزانزه و تفکزرات و     لاوم تدوین چزارچوبی نظزری بزرای تحلیزل و درک روال    

و جامع شده اسز؟. آگزاهی و درک از بسزمر فرهنگزی بزه       مند نظامبه نحو  کار یرزهای برداش؟

تمرکزا بزر ماهیز؟     واسزطه  بزه دهنزد  یل آنچه را کزه انجزام مزی   کند تا دلریاان کمک میبرنامه

ریزای درک کننزد   هزای برنامزه  های تاریخی و اجمماعی نرادها و کاربسز؟ پیشایندی و تاسمگاه

(Othengrafen, 2012: 3). 

برسااخت  » مثاباه  باه  ریازی  برناماه  فرهناگ : یانگااره اصال   ردیابی. 2
 17«اجتماعی

 برحسزب در اینجزا  –ریای های برنامهدر کاربس؟ «فرهنگ»های نخسمین برای بازشناسی تالش

ریزای را تهیزین   فراینزدهای برنامزه   یرونزد کارهزا  قواعد، رسوم و عامالنی که دامنزه، محمزوا و   

 فزالودی ( و 1967) بزورک (، 1967) فریدمن همچونافرادی  واتیر  قرن ی نبه حدود  -کنند می

ریزای فضزایی   برنامه «محیط تصمی ». در آن زمان تمرکا اصلی مهطوف به گردد یبرم( 1971)
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ریای اداری، نقش نرادهای سیاسی در فرایندهای برنامه-شده بود که ممشکل از ساتمار سیاسی

در ارتبزاط بزا    یمیمزوقه مداران و ممخصصان بود. اهمی؟ بسزمرهای تزاص   و رابطه بین سیاس؟

یزک   مثابزه  بزه کسزی کزه بسزمرها را     ؛( تشریح شد383-380 :1973) بُلنریای از جانب برنامه

 توصیف کرد. 18«ریایرفمار برنامه» کنندتهیین «ریایفرهنگ برنامه»

 در نظزر فراینزد مُمهزین فرهنگزی     مثابزه  بزه ریای فضایی میالدی، برنامه 1990تا اوایل دهه 

نرزا بزه اباارهزای قابزل     سزازان و مهنزایی کزه آ   فرایندی که در آن تهامل تصمی  ؛شدگرفمه نمی

بزر   کِلزر (. Booth, 1993: 219) اثرگذار اسز؟ دهند، بر برآیند و حاصل کار کاربرد تود نسب؟ می

هزای فرهنگزیِ   اندیشزه  دریزای بایز  های برنامهاین باور بود که مطالهات قیاسی در مورد کاربس؟

در ایزن مهنزا    «ریزای  فرهنزگ برنامزه  »های مشمرک را در نظر گیرند. اصطال  و برداش؟ زیرکار

ها، ترتیبزات نرزادی توسزهه فضزایی و     ریای و سن؟های ممفاوت برنامهمشخصاً اشاره به سیسم 

مهنزایی بزیش از اباارهزا و     ،ریای و توسهه فضایی دارد. این مفرومبسمر گسمرده فرهنگی برنامه

ریزای  ریخی برنامهاجمماعی، محیطی و تا هایبنیانریای داشمه و جمهی از برنامه یروند کارها

تاصی را توصیف  «بسمرهای فرهنگی»که  (Young 2008: 35; Neuman, 2007: 155) فضایی اس؟

 ،رو ایزن کنزد. از  ه و عمل مزی شدریای در آن حک که برنامه هایی اس؟. در چنین زمینهکندمی

 واسزطه  بهای اس؟ که شده ها، قواعد و باورهای انباش؟ها، ارزشریای نمیجه نگرشفرهنگ برنامه

 ;Greed, 2000: 222)شزوند های محیط کالبزدی بزه اشزمراک گذاشزمه مزی     افراد درگیر در حرفه

Othengrafen, 2012: 4-5). 

رونزد  ریزای فراتزر از اباارهزا و    ( بر این باورند که فرهنگ برنامه2009) اُتنگرافن و کنیلینگ

ه و در شزد تهیزین   19سزاز چنزدین عامزل چزارچو     واسزطه  بزه ریزای اسز؟ کزه    برنامه یکارها

اقمصزادی و فرهنگزی   -های اجمماعیها و سن؟الگوساتمارهای سیاسی، اداری و نرادی و نیا در 

 عنزوان  بزه ریزای  مهمقد اس؟ کزه فرهنزگ برنامزه    وتورتو، با این تهریف . همسازِباشدحک شده 

از قبیزل   سزاز  ینزه زمفراینزدهای   یرأثت، تح؟ «ریاان و جامهه مدنیای میان دول؟، برنامهرابطه»

دارنزد، ایزن اسز؟ کزه      یزد تأکبر آن  صاحبنظراناین  آنچه، یگرد عبارت بهباشد. شدن میجرانی

 آنرا تحلیل شوند. 20مندزمینه یراتتأثمجاا از  طور به دها نبای کاربس؟

افاایزی  اند، امکان ه ریای صورت گرفمههایی که در جر؟ تهریف دقی  فرهنگ برنامهتالش

ریزای را  دن نظری انگاشز؟ فرهنزگ برنامزه   کر مند نظام منظور بهبین نقاط مشمرک این تهاریف 
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 ریزیفرهنگ برنامه

 های اقمصادیکاربس؟ سن؟ قانونی سن؟ سیاسی

 سن؟ اداری
اسمانداردهای 

 فنی
 توسهه دموگرافیک

ی
ماع

جم
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حی
م

 

 شدنجرانی

 شدناروپایی

 هامدل

 سیاسی

 اجتماعی

 اقتصادی

 هاگفتمان

 سیاست

 فنی

 دانشگاهی

 21شدنشدن و اروپاییجرانی همچوناقمصادی -کنند. برتی از فرایندهای عام اجمماعیمریا می

ایزن   .کننزد کزه در آن عمزل مزی   هسزمند  ریزاان و سیسزممی   های برنامهبر کاربس؟ یرتأثواجد 

ریزای و بزر نظرگزاه مزا بزه جرزان        ها بر برنامزه الگوها و  سازوکارهای گفممان واسطه بهندها فرای

ریزای   توان نمیجه گرف؟ که در بطن تهریف فرهنگ برنامزه  می بنابراینگذارند.  می یرتأثپیرامون 

درج و مزورد توجزه    -فردی یا جمهی صورت به -ها  ماهی؟ وابسمه به زمینه و موضوع ارزش دبای

 .(1قرار گیرند )شکل 

 ریزی کلیدی در فرهنگ برنامه ندم نهیزمثیرات أت -(1)شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Knieling & Othengrafen, 2009) 

های سیاسی، قزانونی  سن؟ واسطه بهریای که هر فرهنگ برنامه توان گف؟ طور تالصه می به

و نیزا   شناسزی  جمهیز؟ های فنی و اقمصادی و توسهه های جاری، کاربس؟و اداری و نیا توسهه

هزا یزا تغییزرات اجممزاعی     هزا و جنزبش  ها، باورها، احساسات، نگرشهای اجمماعی، ارزشسن؟

توان نمیجه گرف؟ که: فرهنزگ  می بنابراین .(Sanyal, 2005: 13گیرد )قرار می یرتأثمهاصر تح؟ 

اداری، -عوامزل سیاسزی، اقمصزادی، قزانونی     رواس؟. از این 22ریای یک برسات؟ اجمماعیبرنامه

ریزای  اند. فرهنگ برنامهریای حک شدهمالی، اجمماعی و دیگر عوامل در شرایط فرهنگی برنامه

پردازد که در این نرادهزا  فرهنگی می 23ای ان دیریای ممصل بوده و به تمرید به نرادهای برنامه
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بوده و ایزن   و مممایا نی به مکان دیگر ممفاوتریای از مکاهای برنامهاند. فرهنگرماگذاری شده

 (.Neuman, 2007: 165-166اند )هشدظاهر  ممنوعیهای صورت درتفاوت 

ریای دربردارنده بُهد قابل درک )برای مثزال سیسزم    های برنامهرسد که کاربس؟به نظر می

هنجارهزای اجممزاعی،   قواعزد و  )های اصزلی فرهنگزی   ریای( و ویژگیریای، حقوق برنامهبرنامه

کنند. ریای را هدای؟ میهای ذهنی مشمرک و نظایر آن( هسمند که فهالی؟ برنامهالگوها، ارزش

ها و رفمارها تنرا نوعی از بزازی  ها، واکنشریاان، مشاهده نگرشبرای برنامه گف؟ کهتوان لذا می

زمین و فرم سزاتمه شزده   دارای اثر مسمقی  بر موضوعات کاربری  چراکهشناسانه نیس؟،  انسان

 (.Booth, 1993: 227دارند )

انهکاس و بازتا  بسمر نرادی  منظور بهها و منافع عمومی چندگانه را تفاوت دریای بایبرنامه

هزا   ارزش 24،های اجمماعیبسمری که به مهنای شرایط کالبدی و نیا سن؟ ؛و فرهنگی بازشناسد

های حقوق فرهنگی، برابری و آسایش هزر  و آرمانها، تجلیات فرهنگی تاریخی و مهاصر و نگرش

و  یزدها تأکمبنایی برای تهیزین  »(. این بسمرهای فرهنگی Dear, 2000: 2محدوده یا مکان اس؟ )

 مزدنظر آنرزا را   دریای فضایی بای( که برنامهYoung, 2008: 51هسمند ) «ریایهای برنامهواکنش

از  ممزأثر یزک فهالیز؟    مثابزه  بهریای فضایی را قرار دهد. یکی از نخسمین رویکردهایی که برنامه

ارائزه   1979در سال  ویورفریدمن و  واسطه بهشرایط اجمماعی، اقمصادی و سیاسی انگاشمه بود، 

اجمماعزاتی کزه بزه لحزاظ قلمرویزی سزازماندهی       »داشزمند کزه    یزد تأکشد. آنرا بر این موضوع 

-Friedmann and Weaver, 1979: 196)های تاص تود هسمند از سه بُهد با ویژگی ممأثر «ندا شده

197 cited in Othengrafen, 2012): 

 کزه  اشزاره دارد  های اتالقزی  ها و داوریها، قواعد رفماری، ارزشبُهد فرهنگی، به سن؟

ایزن بُهزد   مشمرک اسز؟.   ،کنندبین یک مکان تاص و مردمانی که در آنجا زندگی می

 شود؛همچنین مهناهای نمادین مشمرک را نیا شامل می

 کزه  اسز؟  هزایی  نرادهای سیاسی تاص، عامالن و نقزش  کننده فیتوصکه  بُهد سیاسی

 ضروری هسمند؛ و 25های قدرت اجمماعیبرای تدارک دسمرسی مردم به پایگاه

 هزای اقمصزادی )بزره  بسزمه یزا      ای تاص از فهالی؟بُهد اقمصادی، مریاکننده مجموعه

قزرار   ریتزأث هزای فضزایی را تحز؟    بندی سیاسز؟ که صورتاس؟ دارای اتکای ممقابل( 

 های تدماتی(.)برای نمونه تولید کشاورزی، تولید صنهمی یا فهالی؟ دهد می
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داشزمند کزه    یزد تأک( بزر ایزن موضزوع    1979با ترکیزب ایزن سزه بُهزد، فریزدمن و ویزور )      

باورهزا و   ممکی بزر سزاتمارهای رسزمی دولز؟، شزرایط اقمصزادی و نظزام       سازی عمدتاً  تصمی 

هسمند. ایزن   «کدهای فرهنگی»هایی اس؟ که به لحاظ اجمماعی حک شده و مبمنی بر سیاس؟

فرایندی اس؟ کزه بزه لحزاظ فرهنگزی      مثابه بهریای فضایی دیدگاه مبنایی برای مالحظه برنامه

 تززری حزک شزده اسزز؟  مزاعی و اقمصزادی گسزمرده   تهزیُن یافمزه و در بسزمرهای سیاسززی، اجم   

Othengrafen, 2009; Othengrafen, 2012: 26; Sanyal, 2005) & Knieling). 

های فرهنگزی  مشخصه»ریای حساس به نوعی برنامه -«ریای فرهنگیبرنامه»پیشینه طر  

دانسز؟. در  ریزای  های فرهنگی بسزمر برنامزه  توان همگام با تمرکا بر تصیصهرا نیا می -محلی

بزر تمرکزا قلمرویزی و نزه      کزه شزود  ای از فرهنگ ارائه میریای فرهنگی تهریف گسمردهبرنامه

کنزد، نحزوه   ی که در این رویکرد جلزب نظزر مزی   موضوعترین . مر شود تأکید می بخشی  تمرکا

اعز  از محلزه و شزرر یزا      -انطباق طیف گسمرده منابع فرهنگی برای کمک بزه توسزهه فضزایی   

 (.56-57: 1380اس؟ )بیانچینی،  -منطقه

تزر کزردن زنزدگی     یک برنامه فرهنگی سندی اس؟ که با تهریف اهداف کالن در جر؟ غنی

ریزای فرهنگزی   کنزد. برنامزه  فرهنگی اجمماع گام برداشمه و فنونی را برای انجام آن تجویا مزی 

ریخ، آمزوزش و  های فرهنگی، علوم طراحی شرری، توسهه اقمصادی، تزا یکاارچگی تالش مثابه به

دهی به یک کیفی؟ زندگی برمر برای تمام شرروندان اسز؟  موضوعات برابری اجمماعی در شکل

(Jones, 1993: 90.) 

 فضایی ریزیعامالن درگیر در فرایند برنامه 26«هایچارچوب». 2-1

ترکیبزی از تفاسزیر    ،تشخیص برسات؟ اجمماعی واقهی؟ و اینکزه واقهیز؟   واسطه به رِینو  شُن

دهنزد،  مهناها و قواعد تفسیر اس؟ که بر مبنای آن، مردم به تود در زندگی روزانزه جرز؟ مزی   

اهمی؟ عناصر شزناتمی   بردنبال کردند. آنرا ریای در ارتباط با فرهنگ برنامهرویکرد مشابری را 

عامالن از جران  گذاری و اینکه چگونه این عناصر بر نحوه درک و تشریحو هنجارین در سیاس؟

این ادعزا  نیا ( 109-108 :1998) ساباتیر(. Alasuutari, 2000: 27) کردند یدتأکگذارند، می یرتأث

ی از پزیش موجزود   یباورهزا  بزا هزایی  عامالن همیشه جران را از دید دریچزه »را تصدی  کرد که 

 هزایِ و تزورش  هزا از محزدودی؟  ممزأثر هایی که دریچه ؛کنند )علی؟ تاریخی(می و درک دریاف؟

های منسجمی از آنند تا به نظامبر های شناتمی و هنجارینچارچو  ،رو شناتمی هسمند. از این

، «هزا بینزی جرزان » عناصر هنجارین و شناتمی اشاره کنند که در یک حوزه مشزخص و مهزین،  

                                                                                                                                                                        
26. Frames 
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ها شناتمی و کاربس؟های روشبندی هوی؟، اصول اقدامات و نیا دسمورالهملسازوکارهای شکل

 .(Surel, 2000: 496) را برای عامالن تهریف و تهیین کنند

ای را برای یادگیری ممقابل، تبزادل دانزش و توسزهه، بحزا و اجزرای      گذاری، عرصهسیاس؟

شزامل  – «عرصزه سیاسز؟  »کنزد. ایزن بزدان مهناسز؟ کزه هزر       های سیاس؟ فراه  مزی گاینه

نظزام  »و  «هزای شزناتمی  چارچو »به  دو چندجانبه بوده و بای یچندوجر -ریای فضایی برنامه

 ,Sabatier)های ممفاوت ارزشی و ادراک روابط مر  عِلزی رسزیدگی کنزد    اولوی؟ ازجمله «باورها

هزا و  ها، ساتمارهای شناتمی هسمند که بر مبنای باورهزا، ادراکزات، ارزش  . چارچو (99 :1998

 Schon and)گذارنزد  می یرتأثریای های برنامهاند و بر مواضِع سیاس؟ و کاربس؟تجار  بنا شده

Rein, 1994: 23) ( و 1990)بوردیزو،   (4)واره( و عزادت 2004، شُزن ) (3). مشابه با مفاهی  فرهنزگ

( عناصر شناتمی با بسمرهای اجمماعی مزرتبط هسزمند و بزه    1990)هابرماس،  (5) زیس؟جران 

تززوان آن را مززیهززای منسززجمی از عناصززر شززناتمی و هنجززارینی اشززاره دارنززد کززه    نظززام

نامید. این عناصر فارغ از توجزه آگاهانزه و اسزمدالل، مهمزوالً ضزمنی و مسزممر        27«بینی جران»

که به توصیف چگزونگی عمزل و رفمزار افزراد در      واره بوردیوهسمند. در مقایسه با انگاش؟ عادت

(، انگاش؟ کندپردازد )بدین ترتیب جایگاه افراد را در جامهه تهیین میهای مشخص میموقهی؟

های ممهارضی که زیربنای مباحا سیاسز؟  امکان تفکر در مورد چارچو  28«بازتا  چارچو »

های شناتمی ممفاوتی مشغول کارنزد(  گذاری )جایی که چارچو در فرایندهای تهاملی سیاس؟

 کند.هسمند را میسر می

 بزر را در «هزای ممفزاوت نسزب؟ بزه واقهیز؟     دیزدگاه »هر فرایند سیاس؟، عامالن مخملف با 

های تاصی از واقهی؟ اجمماعی را از طری  یزک فراینزد تکمیلزی    دیدگاه»رو  که از این گیرد یم

هزا و  هزا، عزادت  های فرهنگی، سن؟سازند که مبمنی بر ارزشبر می «بندیگذاری و چارچو  نام

رون د «تهامالت وابسزمه بزه عزادت   »(. این عناصر Schon and Rein, 1994: 26-27تصورات اس؟ )

یزاری   «نظزام مهنزا  »های آشنایی بزه تزود گرفمزه و بزه     ارتباطات هسمند که ساتمارها و شکل

هزا و روابزط   سازد تا توجه تود را بر تهداد مهدودی از ویژگیرسانند. این امر افراد را قادر می می

هزا تنرزا   برجسمه و نمایان مهطوف کرده و پیچیدگی را کاهش دهند. در ایزن زمینزه، چزارچو    

ای کزه در آن هویز؟ بازنمزایی شزده(،     شزوند )شزیوه  هزای هزویمی درک نمزی   چارچو  مثابه هب

 ,Surel)ها اشاره به شنات؟ از ادراکات و انمظارات دیگران و نیا تهامل با دیگزران دارد   چارچو 

2000: 500). 

                                                                                                                                                                        
27. Worldview 

28. Frame Reflection 
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توان تمایا قائل شد. چارچو  رتوریزک یزا بالغمزی،    می 29های عمل و رِتوریکبین چارچو 

از داسزمان یزا بحزا در منزاظره سیاسز؟       ممقاعدکنندههایی هسمند که مبنای کاربرد چارچو 

دهند )منبع هایی هسمند که کاربس؟ سیاسمی را شکل میباشند و چارچو  عمل، چارچو می

رسزد  ریای، به نظر مزی الرام کاربس؟ سیاس؟(. درتصوص فرایندهای سیاس؟ و کاربس؟ برنامه

( سزه سزطح از   1994ای برتوردارنزد. شُزن و رِیزن )   از اهمیز؟ ویزژه  هزای عمزل   که چزارچو  

 کنند که عبارتند از:های عمل را از ه  مممایا میچارچو 

  که عامالن نرادی برای برسات؟ مشکل یک وضهی؟ سیاسمی  30های سیاس؟چارچو

ممضزاد   یهای ممفاوت و گاهریای فضایی دیدگاهبرند. درتصوص برنامهکار می  هتاص ب

 د.هسمن  توان داش؟، از این جملهمسکن شرری می ازجملههایی که نسب؟ به بخش

  هزای سیاسزمی را اسزمنماج    که از آنرزا عزامالن چزارچو     31های عمل نرادیچارچو

برنزد )شزامل   مزی  بزه کزار  هزای سیاسز؟   کنند که برای سزاتماردهی بزه وضزهی؟    می

هزای  هزا و سزبک  باورهزا، تصزورات، روال  ریای، نظام های تاص نرادهای برنامه دیدگاه

باورهای عمیز   » مثابه بهاسمی؟ این سطح را -مباحثه(. مشابه با آن، ساباتیر و جنکینا

ها در یک قلمزرو یزا زیرسیسزم     شناسایی کردند که به عملیاتی کردن ارزش «سیاس؟

هه ارزشی از قبیل اهمیز؟ نسزبی توسز    های اصلیبرای مثال شامل اولوی؟اشاره دارد، 

ایزن موضزوع ارتبزاط بزاالیی بزا تحلیزل        اقمصادی در مقابل محافظ؟ محزیط زیسزمی  

های های ممفاوت سیسم به توضیح سن؟ چراکه ؛ریای فضایی داردهای برنامهکاربس؟

 کند.ریای فضایی کمک میبرنامه

  هزای  هزا و نگزرش  هزا، هنجارهزا، عزادت   بزه مهنزی ارزش   32،های فرافرهنگزی چارچو

گذارند. بدین ترتیب می ریتأثهای نرادی و سیاس؟ یاسی که بر چارچو اجمماعی و س

تزر و  های عمل نرادی تجلیات موضهی )محلی( بسزمرهای فرهنگزی گسزمرده   چارچو 

انزد. ایزن   نامیزده شزده   «های فرافرهنگزی چارچو »نظام باورهایی هسمند که در اینجا 

شزناتمی و هنجزارین از قبیزل     باورهای عمی  مرکای فرهنگی شامل باورهزای هسزمی  

گذاری نسبی آزادی فردی در برابر برابری اجمماعی، طبیهزی در برابزر مصزنوعی،    ارزش

یکاارچگی در برابر چندپارگی اس؟. باورهزای عمیز  در کزل در برابزر تغییزر از تزود       

 .(Othengrafen, 2012: 76) دهندمقاوم؟ نشان می

                                                                                                                                                                        
29. Rhetorical 

30. Policy Frames 

31. Institutional Action frames 

32. Metacultural Frames 
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هزای   و گفممان آیند یدرمگذاری به نمایش اس؟در سی زمان ه  طور بههای ممفاوت چارچو 

کننزد. در فراینزدهای تهزاملی    سیاس؟، ساتمارهای بالغمی تزاص و دانزش تهزاملی تولیزد مزی     

چندین چزارچو  شزناتمی ممفزاوت در کزار     مهموالً ریای فضایی گذاری از قبیل برنامهسیاس؟

را بینزی  و اینکزه چطزور آن   یشگرفی را بر آنچزه مزا مز    یرتأثها اگرچه چارچو  یکنول ،هسمند

گزذاری تهلز  دارنزد و مزا     کننزد، آنرزا بزه جرزان بزدیری از سیاسز؟      کنی  اعمال میتفسیر می

اطزالع هسزمی    اعمال، تفکزرات و ادراکزات تزود بزی     یده سازماناز نقش آنرا در  طورمهمول به

(Schon & Rein, 1994: 34)ریای های برنامه. این همچنین بدان تاطر اس؟ که در حوزه کاربس؟

کنزد  های ممهارض را ارائه مزی امکان تفکر در مورد چارچو  «بازتا  چارچو »فضایی انگاش؟ 

ریای برای یک . انمخا  برنامهاس؟و ارتباطات ممفاوت  اقداماتکه مبنای مباحا سیاس؟ و نیا 

 ماننزد مالن )راهبرد )برای مثال توسهه پایدار( مبمنی بر درک از وابسزمگی ممقابزل بزا دیگزر عزا     

تزود مبمنززی بززر   نوبززه بزه کززه  -عزامالن اقمصززادی، فهزاالن مززدنی، سیاسزممداران و نظززایر آن(   

، انمظزارات و  هزا درک. اسز؟  هزای مزادی و نمزادین   و نیا انگیاش -های شناتمی اس؟ چارچو 

هزای جدیزد،   شروط ممکن اس؟ در طول فرایند تغییر کنند )به دلیزل اطالعزات بیشزمر، مثزال    

 با دیگران و نظایر آن(.گو وگف؟

گذارند، با ایزن وجزود آنرزا بزه جرزان بزدیری       می یرتأثریاان ها بر رفمارهای برنامهچارچو 

مندان و پژوهشگران رویکردی برای حرفه «بازتا  چارچو »گذاری تهل  دارند. انگاش؟ سیاس؟

ه زمینزه فهالیز؟ و   ها و ادراکاتی اسز؟ کز  کند که قادر به تفکر در مورد چارچو نظری مریا می

هزای  باشد. این موضوع ممکن اس؟ برای کسزب درکزی برمزر از چزارچو     ریای میرفمار برنامه

ریزاان پیشزنرادهای تزود را    برنامزه  که یهنگامبرای مثال  .شناتمی و هنجارین مفید واقع شود

را  کننزد، آنرزا ممکزن اسز؟ چزارچوبی     ارجاع به پایداری یا تدمات عمومی توجیه می واسطه به

 ییأر ه به دنبال تقوی؟ لذا کار گیرند که توسط همکاران تود به اشمراک گذاشمه شده اس؟،  هب

بخشی به مرجع تود در برابر افراد باشند. شُن و ریزن بزا طزر      بوده یا در تالش برای مشروعی؟

هزا، ادراکزات و تفکزرات    چزارچو   منزد  نظزام ابزااری را بزرای درک    «بازتا  چارچو »انگاش؟ 

 . (Schon & Rein, 1994: 77)اندشنراد کردهپی

 ریزیریزان در فرهنگ برنامهشناسی فردی برنامه. پویش2-2

باشزند.  دارای تفکر مسمقلی مزی  ریایریاان مقدم بر تهامل تود با دیگران در عرصه برنامهبرنامه

ای رابطزه  هزای شزبکه  دریا ممکن اس؟ با این دوراهزه مواجزه باشزد کزه چگونزه بایز      فرد برنامه

 ایحرفزه  هزای پزیش  . شزبکه منطبز  کنزد   33آمزوزش  ای پساهای رابطهای را با شبکهحرفه پیش

                                                                                                                                                                        
33. Post-Education Relational Webs 
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توانند به سبک و باور تاصی از تفکر رهنمون شوند کزه بزر شزاکله فزرد حزک گردنزد. ایزن         می

اندیشی و مشروعی؟ مزرتبط شزوند کزه     ها، اعمماد، پاکتوانند به باورها، ارزشها حمی میشبکه

 .(Tewdwr-Jones, 2002: 70) باشندریای میهای عمل ارتباطی برنامهجا  ویژگی

گیرنزد  یهنزی بزدون تودآگزاهی شزکل مزی      دانی  بزه شزکل تلزویحی   بخشی از آنچه ما می

(Underwood & Bright, 1996)  هزایی از مزا و آنچزه بزه آن     باور به این نکمه که بخش یجهدرنمو

توانزد   یابزد، مزی  ها تهیُن مزی به بازنمایی واکنشماس با آنرا و نحوه دیگران، ت یلهوس بهمهمقدی  

( 1997) هیلزی طور که ذاتی افراد، همان مؤلفه مثابه بهداوری حال پیش قیرین صِح؟ باشد. با این

ایزن   یجزه درنمه با آنرزا نیسز؟.   رها در مواجها و دغدغهکند، ضرورتاً نافی سایر فرص؟تصور می

 آید.اندیشند نادرس؟ به نظر میها به یک شیوه میتهمی  که همه انسان

مجموعزه   یرتزأث انزد، تحز؟   ای آمزوزش دیزده  افرادی که به لحاظ حرفه عنوان بهریاان برنامه

باشزند. بزرای   ها هسمند که برتی از آنرا صریح و برتی دیگر ضمنی مزی کاملی از کدها و تجربه

یا شناسایی نحوه درک و به یاد ساردن موضوعات و رویزدادها، حفزو و   شناسان شناتمی نروان

هزایی کزه در جرز؟ ایجزاد     بازیابی دانش، فکر، دلیل و حل مشکالت بسیار دشوار اس؟. کوشش

 هها صزورت گرفمزه، بز   تمایا بین شنات؟ صریح و ضمنی در افراد و درک آنرا نسب؟ به موقهی؟

 عاملی مرتبط و مطر  در برقراری روابط بزین فزردی اسز؟    این نکمه اذعان دارند که روانِ افراد

(Tewdwr-Jones, 2002: 70-71). 

 کاربست-صریح و ضمنی و پویایی فردی در نظریهت . شناخ2-2-1

ها و عقایدی هسمند که در مزمن روزانزه زنزدگی از    برآمد باورها، داوری مثابه بهترجیحات فردی 

در حقیقز؟ برآمزد    -دانزش شخصزی و تجزار  آموزشزی    تجار  تانوادگی، یادگیری اجمماعی، 

گیرد. اگرچزه ترجیحزات فزردی    شکل می -ای هسمندحرفه ریای پیشای برنامههای رابطهشبکه

فراینزدهای تفکزر رسزو      عنزوان  بزه در ذهزن افزراد    ،شوندتهامالت گذشمه تهیین می واسطه به

دادها و اتخزاذ تصزمی  در مزورد    تفسزیر رویز   منظزور  بزه ای هسمند که افزراد  کنند و اندوتمه می

 هرگونزه برنزد و ضزرورتاً پزیش از    چگونگی عمل و مخاطب آن با تزود بزه محزیط تصزمی  مزی     

دهنزد. زمزانی کزه تهامزل رخ داد و     ریزای روی مزی  کوششی جر؟ تهامل با دیگر عامالن برنامه

یزا   34،هبزردی از قبیل هنجارهای گروه، اهداف تزرد را ضرورت ادغام با دیگر تفکرات ایجاد شد )

اصال ، ترک یا نادیده گرفمن فرایندهای تفکزر از پزیش    ضرورت بهافراد  35،(های اجمماعیآرمان

زیر نشان داده شده و بزین   نگارهبرند. رابطه بین این فرایندهای تفکر در میپی شده تود  تهیین

                                                                                                                                                                        
34. Strategic Objectives 

35. Social Ideals 
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( چرار 1) شمارهنگاره  عمل افراد اتصال برقرار کرده اس؟.-های پیشهای آشکار در ذهندوراهه

 .دهدریاان پیش از داوری در مورد اقدام به عمل نشان میفرایند تفکر را در ذهن برنامه

 ریزها در پویایی فردی برنامههای فرایند تفکر، رفتار و آرمانتعامل ارزش -(1نگاره شماره )

 آرمان رفمار ارزش 

 )ممغیر( شناتمی فردی ضمنی

 

 صریح

 آزاد/دربرگیرنده ارتباطی اجمماعی

 اتالقی/صادقانه شده ی تنظهنجاری  صورت به ایحرفه

 راهبردی/هدفمند 36نمایشی سیاسی

(Tewdwr-Jones, 2002: 86) 

از هر فردی به فرد دیگزر ممفزاوت    -مهنای شنات؟ صریح و ضمنی -فرایندهای تفکر فردی

اجممززاعی و تهامززل و تواهززد بززود. فراینززدهای تفکززر اجممززاعی داللزز؟ بززر میززل بززه عمززل    

ریاانزی کزه در بخزش عمزومی     ای آزاد و منصفانه دارد. برنامهاجمماعی به شیوه 37دربرگیرندگی

ریا مهمقد اسز؟ کزه بایزد در    ن و آنچه فرد برنامهااز وجود جامهه مخاطب ،مشغول به کار هسمند

ریزا  برنامزه ای، فراینزدهای تفکزر حرفزه    از منظر آگاهی تواهند داش؟. ،دکنمسیر درس؟ عمل 

ای اس؟ که اسمانداردها، کدهای اتالقی و هنجارهایی که به آن پیونزد  عضوی از یک گروه حرفه

و وفاداری را بزین اعضزای    شناسی تواند وظیفهباوری می گیرد. این نخبهمی به کارتورده اس؟ را 

راهبزردی   هزای مخملف گروه به بار آورد. فرایندهای تفکر سیاسی بر بُهزد جبرگرایانزه بزرای کار   

در نیزل   38تواند رفمار نمایشیهای سیاسی دالل؟ دارد و میجر؟ مقصود مهین در راسمای نی؟

ای و سیاسزی  های صریح فرایندهای تفکزر اجممزاعی، حرفزه   ارزش شمارد.به یک برآمد را مجاز 

 و احمماالً بازتهریف یا اصال  فرایندهای تفکر شخصی ضزمنی افزراد تواهزد    یرگذاریتأثموجب 

که در ارتباط با هر یک وجود داشمه و اینکه به چزه میزاان وجزود داشزمه یزا       39هاییشد. آرمان

های تاص تود را دارند و ایزن  . افراد آرماناس؟ممکی بر تجربه و شرایط فردی  ،انداصال  شده

 شوند.ها توسط تصوصیات و باورهای تود تهیین میآرمان

و فرایندهای ناتودآگاه موجود در افزراد را   د کارهاروناین نقش روانشناسی شناتمی اس؟ تا 

ریزای  ای برنامههای رابطهباشند که از شبکهتبیین کند. افراد دارای فرایندهای تفکر شخصی می

 هرگونزه ها پزیش از تهیزین چگزونگی رویزداد عمزل و      ت گرفمه و این فرایندأای نشحرفه-پیش

                                                                                                                                                                        
36. Dramaturgical 

37. Inclusion 

38. Dramaturgical Behaviour 

39. Ideals 
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-Tewdwr) باشزند ای و اجممزاعی حسزاس مزی   حرفهتهاملی، نسب؟ به فرایندهای تفکر سیاسی، 

Jones, 2002: 85-86). 

 40بندیو چارچوب «های شناختیچارچوب». 2-2-2

شناتمی در تکزاپوی انمقزال و تبزدیل     گرفمه اس؟. عل  نشأتشناتمی  از عل  41شناتمی رهیاف؟

های مرمی که باشد. یکی از انگاره می «سخ؟»زبان، اندیشه، رفمار و ذهن به عل   «نرم»مطالهه 

یززا  «چززارچو  شززناتمی»توسززط صززاحبنظران در ایززن حیطززه اتمیززار شززده اسزز؟، انگززاره   

محبزوبیمی  ریزای  های گفممزان برنامزه  . انگاش؟ چارچو  که در تحلیلاس؟ 42«شناتمی قالب»

 اسز؟.  وناندرسز  44«هاوارهطر »و  آبلسونو  شانک 43«برنامه عمل»کسب کرده، یادآور مفروم 

 45، بارتلز؟ اند شده  شناتمهدار عنوان سناریوهای بازتولید دنباله باای از تجربیاتی که در مجموعه

گیرد کزه   یمالگوهای تفکری صورت  یلهوس بهعنوان کرد که به تاطر ساردن و تفاسیر اطالعات 

 .(Portugali & Alfasi, 2008: 254) نامیده اس؟ 46«وارهطر »او آنرا را 

نگزاه بزه جرزان تهریزف کزرد.       یدهز  سزازمان نحزوه   مثابزه  بزه توان شناتمی را می  چارچو 

عظیمزی از اندیشزه را   بخزش  هایی را برای تفسیر فزراه  کزرده و   های شناتمی، زمینهچارچو 

هزای مربزوط   های شناتمی از فهالی؟ چارچو . (Salen & Zimmerman, 2003) بخشندساتمار می

شزناتمی   هایچارچو شوند. این و موجب ارائه مهنادار دانش می بندی پشمیبانی کردهبه دسمه

ثبزات ذهنزی و   فرد ذهن افراد بوده و منجزر بزه ارائزه مفزاهی  نسزبماً بزا       های منحصربهاز ویژگی

 .(Rizzello, 2003)شوند الگوهای تفسیر می

از  در میزان پژوهشزگران وجزود نزدارد.    دیدگاه واحدی های شناتمی  در مورد ماهی؟ پدیده

، برتی از اندیشمندان بر این باورند که عوامل شزناتمی ضزرورتاً بزا فراینزدهای تفکزری      سو یک

باشزند و از سزوی دیگزر،    و کاربرد اطالعات درگیزر مزی   یده سازمانسروکار دارند که در کسب، 

های  کنند که پدیدهتری برای آن قائل بوده و تصریح میهای تفصیلیسایر اندیشمندان مشخصه

هایی از قبیل تولید و درک زبان، یادگیری، اسمدالل، تحلیزل،  تمی با توجه، حافظه و فهالی؟شنا

 ,Savolainen)دارد سازی سزروکار گشایی و تصمی گذاری، مشکلریای، ارزشگیری، برنامهنمیجه

هزای  فراینزدها و بازنمزایی   برحسزب  دهای شزناتمی را بایز  گرایان، پدیدهبه باور شنات؟ .(2015

                                                                                                                                                                        
40. Framing 

41. Cognitive Approach 

42. Cognitive Frame 

43. Script 

44. Schemata 

45. Bartlett 

46. Schema 
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سازی فرایندهای در داتل ابااری برای آشکار عنوان بهپاسخ را -درونی درک کرد و روابط محرک

 . (Portugali, 2011) ذهن/مغا تلقی کرد

هزای  ، نظزام انزدازها  چشز  های مُمهین فرهنگزی،  چارچو  عنوان بهتوان را می «هاچارچو »

آنرا عامل یا گروهی از عزامالن بزه    واسطه بههایی مشخص کرد که ها یا موقهی؟مهنایی، الگوواره

هزا، تجربیزات،   بخشند. در یک چارچو ، ارزشواقهی؟ اجمماعی نظ  و به اقدامات تود مهنا می

شده برای  بندی روشی ثاب؟اند. تحلیل چارچو ها ترکیب شدهها و فرهنگمنافع، حقای ، نظریه

. (Rein & Schon, 1996) گیزری اسز؟   ی در فرایندهای تصمی تحلیل تهارضات اجمماعی و سیاس

ها و عملکردها در یک نظام مهنایی، ممشکل از اقدامات تجریدی، کاربس؟ عنوان بهیک چارچو  

کزه   اسز؟ های تجریدی و نیا مهناها در شکل قواعد انمااعزی و هنجارهزایی   رویدادها یا وضهی؟

هزا و روابزط بیرونزی و    تود را در اعمال گفماری، تهامالت، اسناد و همچنزین در تشزکیل گزروه   

های مهین، الگوهای عمزل، انمظزارات ممقابزل، روابزط     دهند و منجر به عادتدرونی آنرا بروز می

توان همچزون  ها را میشوند. چارچو می ها فرهنگ تردهها و ها، روالقدرت غیررسمی، گفممان

هزا، رویزدادها،   واره در جرز؟ تفسزیر اُبزژه   طزر   مثابزه  بزه تجربه دانس؟. آنرا  یده سازمانمسیر 

های موجود در تفاسیر منجر به ایجاد تفاوت روند. تفاوتکار می  هها و بسمرهای نرادی بوضهی؟

تزوان  سازی فضایی را نمیتصمی  ،د. از این منظرشوها و احمماالً مناقشه میدر عقاید و مخالف؟

هزا و  بلکزه بیشزمر پیکزار بزین اندیشزه      ،ای در مزورد توزیزع منزافع فزردی دانسز؟     تنرا مباحثه

به و شود های ممفاوت نمیهای جمهی و منافع گروهها محدود به مطلوبی؟چارچو  .مهناهاس؟

 های آگاه فرهنگی و مهناهای افراد درگیر بسط یافمه اس؟.اندیشه

داند که به لحاظ مکانی ثابز؟  فرهنگی می مفاهی ها را تجلیات چارچو  47گریگوری بمسون

که تصورات مزرتبط بزا مقزدمات مشزمرک در فراینزد       مفاهیمی  در حال تغییرند(؛ ئ)دا نیسمند

کنزد  هزا بیزان مزی   درباره چارچو  گافمن آنچه. کندمی یده سازمانگرانه ادراک را تأویل کنش

هزا یزا   هزای مهنزایی، الگزوواره   نزای دورنماهزا، نظزام   هزا بزه مه  اس؟ کزه چزارچو    ترتیب ینا به

که از طری  آنرا عامل یزا گروهزی از عزامالن بزه واقهیز؟ اجممزاعی نظز          هسمندهایی  موقهی؟

ها، هنجارها، تجار ، حقزای ،  دهند. در چنین چارچوبی، ارزشبخشیده و به اعمال تود مهنا می

انزد. افزراد اعمزال تزود را بزه نحزو       هشدمماوج  ها ترکیب وها و فرهنگها، نظریهمنافع، اولوی؟

مطزاب  بزا    آنچزه رود بلکزه اغلزب از آنرزا انمظزار مزی      ،کننزد اتمراع نمزی  لحظه یک عقالنی در 

 :Ernste, 2012)دهد را انجام دهندهایی که اعمال آنرا را نظ  بخشیده و به آنرا مهنا می چارچو 

92-93). 

                                                                                                                                                                        
47. Gregory Bateson 
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در مزورد مسزئله    48دونالزد شُزن  و  مزارتین رِیزن  تزر بزه آن اشزاره شزد،      که پیش طور همان

در تحلیزل   ویژه که بهموضوعی  ؛اند های تصمی  بحا کردهبندی در سیاس؟ یا موقهی؟ چارچو 

ریزا و یزادگیری از   بنزدی شزده برنامزه   های از پیش دسمهپویایی فردی مناسب بوده و به دیدگاه

بنزدی عبزارتی اسز؟ کزه بزرای یکازارچگی حقزای ،        رچو زند. چزا تهامالت اجمماعی دامن می

رود و اذعان دارد که تصمیمات افاون بزر  ها و منافع در محیط تصمی  به کار میها، نظریه ارزش

هایی بزین نرادهزا،   ها و ارزش تدوین شده و اینکه چنین تصمی مهیارهای فنی، بر مبنای داوری

 .(Tewdwr-Jones, 2002: 87) یابدها تغییر میافراد و موقهی؟

هزای  ه و واقهیز؟ شزد هزای ممفزاوت   بینزی منجزر بزه جرزان    که بندی از این جر؟چارچو 

هزای ذینفزع، پژوهشزگران در    سزاز اسز؟. گزروه    کنزد، مسزئله  ای را تل  مزی اجمماعی چندگانه

ت بزوده  های ممفاوهای ممفاوت و افراد در بسمرهای ممفاوت زندگی روزانه دارای چارچو   انمظام

دیدن چیاهای ممفاوت و انجام تفسیرهای ممفاوت از موجودی؟ این چیاها  یسو بهو این آنرا را 

چزه کسزی و چگونزه     توسطِو حمای؟ از مسیرهای ممفاوت عمل در ارتباط با اینکه چه چیای، 

 (.Rein & Schön, 1994: 147دهد )سوق می ،انجام شود

گیرنزد: شزنات؟ ضزمنی فزرد مسزمقل کزه دارای       هزا از دو منبزع سرچشزمه مزی    چارچو 

از روابزط   ممزأثر ریای کزه  بندی شده اس؟ و اثر شنات؟ صریح برنامههای از پیش دسمه اندیشه

این امکزان   سو یکها مطر  هسمند. از گیری چارچو باشد که هر دو آنرا در شکلاجمماعی می

شخصزی   49یا اهداف کالن و تُزرد  های شخصیریا وجود دارد تا واجد چارچو برای فرد برنامه

هزای  تواننزد از شزبکه  اند. ایزن تفکزرات مزی   صریح باشند که تارج از دنیای کاربس؟ بسط یافمه

ت گرفمزه کزه در   أای مرتبط با شیوه تربی؟، فرهنگ، آموزش یا کسب دانش شخصزی نشز  رابطه

ون اینکه آزمزوده شزوند   درسی بسط یافمه و مضافاً بد های فراتانواده، مدرسه، دانشگاه یا فهالی؟

تواننزد دارای  ریزاان مزی  برنامزه  هرکدام ازو نظری باقی بمانند. از سوی دیگر،  50فرضی صورت به

 ؛انزد ای یا اهداف کالن و تُرد صریحی باشند که در جران عمل توسهه یافمههای حرفهچارچو 

سزازمان، سیاسز؟،   هزای مزذکور ممکزن اسز؟ از     ای. چزارچو  ای حرفههای رابطهیهنی شبکه

توانند در هر شده می های یادت گرفمه باشند. چارچو أباوری، تجربه و یادگیری ممقابل نش حرفه

کزه بزر تجزار  ممکزی بزوده و      عملزی  ریای برنامه عرصهبه هر حال در  ، امامرحله شکل بگیرند

ریزا بزا پیزدایش    تواهند بود. برتی اوقات فزرد برنامزه   مؤثرهمواره در مهرض آزمون قرار دارند، 

 .(Tewdwr-Jones, 2002: 87) شودها با یک دوراهه مواجه میکشمکش بین دو مجموعه چارچو 

                                                                                                                                                                        
48. Martin Rein and Donald Schön 

49. Goals and Objectives 

50. Hypothetical 
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یزک مبنزای   –بنیزانی کممزر مشزرود    »دارنزد کزه    نظزر  اتفزاق بر این امزر  اکثر صاحبنظران 

در زیر سطح مشرودتر زبان یا رفمار جای گرفمه اسز؟ کزه موجزب تهیزین مرزهزا و       -ای فرضیه

هزا در  تحلیلگران امکزان یکدسز؟ کزردن چزارچو      .«بخشده و به آن انسجام میشد حدود آن

ای و سیاسزی ممغیزر   محیط تصمی  را تا زمانی که پویایی فردی توسط تفکرات اجمماعی، حرفه

سززازی شززود را ندارنززد. همچنززین همگززونهززا تهیززین مززیهززا و مقیززاسدر سرتاسززر موقهیزز؟

 بایزد بنزابراین  ؛ اند نیزا غیزرممکن اسز؟   مسمقل پرورش یافمههای ضمنی که در افراد  چارچو 

هزای فزردی    د. در محیط تصمی  و سیاسز؟، چزارچو   کرها اذعان زیسمی چارچو ه  ینوع به

 & Rein).دهندها شکل میعامالن موضوعات اصلی را برای کشمکش شخصی، تشویش و دوراهه

Schon, 1996: 88). 

 ریزی زان در فرایند برنامهریهای شناختی برنامه . چارچوب3

سزروکار دارد، علز     تزاص  طزور  بهو عامالن انسانی  طور عام بهها علمی که با پیچیدگی عاملی؟

به علمی پرداتز؟ کزه صزریحاً بزا      ددرک پیچیدگی عامالن شرری بای منظور به»شناتمی اس؟. 

ریزا  هزر برنامزه   .(Portugali, 2011: ix-x) «این موضوع یهنی رفمزار فضزایی انسزان سزروکار دارد    

ریای دارای یک چارچو  مناسب و همزاهنگی اسز؟   یک عامل درگیر در فرایند برنامه عنوان به

های روزانه و اقزدامات  ( با تحلیل روال1992) هیلی کند.که از طری  آن تصمیماتی را اتخاذ می

تاصزی در ارتبزاط بزا    توقهزات  »ریزا دارای  ریا ارشد نشان داد که هر برنامزه ارتباطی یک برنامه

ریزای کزارا،   ریای )بزرای مثزال برنامزه   توسط یک نراد برنامه «شدن اسمانداردهای غایی برآورده

 عنزوان  بزه ریا گیری به سم؟ کاالهای عمومی و نظایر آن( و یک برنامهریای یکاارچه، سوبرنامه

 ،رو ن( اسز؟. از ایزن  مند )صداق؟، تهرد، پذیرای آرا و عقاید دیگزران بزودن و نظزایر آ   یک حرفه

هزای  نظزام ساتمارهای شزناتمیِ ممهزینِ فرهنگزی و محلزی،      عنوان بهتوان را می «هاچارچو »

های جرانی توصزیف کزرد کزه بزه رفمزار و اقزدامات عزامالن درگیزر سزاتمار          یا دیدگاه ییمهنا

گیرنزد بخشزی از تاانزه دانزش صزریح و      می به کارگیران هایی که تصمی بخشند. چارچو  می

های یادشزده کزامالً ثابز؟    درک، توقهات و چارچو  هرچند. (Ernste, 2012: 88)ضمنی آنراس؟ 

تغییر شزرایط   واسطه بهفرایندهای تهاملی با دیگر عامالن و  یجهدرنمدر طول زمان ، اما باشند می

 کننزد آن تزا حزدودی تغییزر مزی    اجمماعی یا اکولوژیکی و نظزایر  -اقمصادی و سیاسی-اجمماعی

 .(27: 1396)مارچ، 
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هزا یزا کزدهای    چزارچو  »و  51«هزای اتالقزی  کزدها یزا چزارچو    »توان بین  همچنین می

باورانزه از  ای آرمزان دهنزده مجموعزه  قائل شد. چارچو  نخس؟ ارائزه تمایا   و  تفاوت 52«هدایمی

های ریاان چارچو پردازد. برنامه میبه تمرید اصولی عام و فلسفی  های اتالقی اس؟ کهاندیشه

ای را از ایززن اصززول اسززمنماج کززرده تززا در جرزز؟ سیاسززی یززا تطززوط راهنمززای عمززل باورانززه

های هدایمی شزامل تصوصزیات   کدها یا چارچو  .برند به کار یهای سیاس ساتماردهی موقهی؟

 .اس؟ها ها و سبک بحا، روالهاریای، نظرات، نظام باورنرادهای برنامه

شخصی دهی تجربیات فردی(، در سطح روابط بینها در سطح فردی )اشاره به نظ چارچو 

فراینزد   عنزوان  بزه ای ریزای شزرری و منطقزه   و در سطح اجمماعی عام وجود دارند. درک برنامه

در  یزک نظزام بزاز    عنزوان  به دریای را بایگذاری بدین مهناس؟ که فرهنگ برنامهتهاملیِ سیاس؟

ی هزا  حزوزه هزای مهنزایی از   های فردی و جمهی مخملف و نظزام گرف؟ که در آن چارچو  نظر

مخملف در کار هسمند. در اینجا تمامی ادراکات و انمظارات عامالن و نرادهای درگیر شناسایی و 

آن فرایندهای دادوسمد بین فرد و دیگر افراد مبمنی بر دانزش   موجب بهکه  اند شده  دادهانهکاس 

و تجربیزات و نیزا دانزش نرزادی اسز؟ کزه        هزا  سرگذشز؟ ؟ که وابسمه به عزادات،  شخصی اس

 دهد.پردازی و نظایر آن را پوشش میتجربیات نراد، تودانگاش؟

هزا  ممکن اس؟ این چارچو  .اندمخملفی شکل یافمه های شیوهریاان به های برنامهچارچو 

هزا یزا کزدهای    می  بزه پزذیرش ارزش  عامدانزه تصز   طزور  بزه ریاان در دانشگاه، مکانی که برنامه

گیرنزد،  هزای مزرتبط مزی   ای یا انمظزام ریای شرری و منطقهمشخصی در ارتباط با انمظام برنامه

ریاان هایی که برنامهتوانند در نرادها یا سازمانها همچنین می شکل گرفمه باشند. این چارچو 

ایی مشخصی حاک  اس؟ تشکیل شده ها و نظام مهندر آن مشغول به کار بوده و هنجارها، ارزش

 .(Othengrafen, 2014: 7-8)باشند 

های فردی شکل ریاان از طری  چارچو به سخن دیگر، فرایندهای تجربی و شناتمی برنامه

های مشزخص از  ساتمن تاکمیک میسر برایراهبردها کردن   بندی فرمولاند و در تدوین و گرفمه

ریاان دارای تفکرات شخصی، دانش و حقایقی پزیش از ورود  برنامهساایی برتوردارند.  هاهمی؟ ب

باشزند. تفکزر ضزمنی از باورهزا و     به فرایند ترجمه و واجد تفکر و یادگیری صریح و ضمنی مزی 

ت أگیرد. تفکر صریح از واکزنش بزه اثراتزی نشز    ت میشأهای برآمده از زندگی و آموزش نارزش

باشد. تفکیک یا جداسازی تفکرات صریح از شزنات؟  گیرد که فرد به دنبال درک ضمنی میمی

                                                                                                                                                                        
51. Codes of Ethics 

52. Codes of Conduct 
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 ,Tewdwr-Jones)پزردازی اسز؟  ضمنی در طول ترجمه از نظریه به کاربس؟، تود فرایند نظریزه 

2002: 89). 

 فرجام

های )موضهی( سیاسی و اجممزاعی  چندگانگی کاربس؟ واسطه بهای شرری و منطقه ریایبرنامه

شزوند. از  ریزای مشزخص مزی   های نرادهزای برنامزه  کاربس؟ریاان و و چارچو  شناتمی برنامه

های شناتمی و فرهنگی از های مرتبط با چارچو پردازی ردیابی انگاش؟هدف این مقاله  ،رو این

. بزا  گرفز؟ از آن برزره   تزوان  یم ریاانتحلیل رفمار برنامه منظور بهاس؟ که  سازی فضایی تصمی 

مرهای فرهنگزی و کزدهای فرهنگزی اجممزاعی کزه      گرفمن محیط نرادی، بس در نظرمالحظه و 

دیگزر عزامالن    و ریزای ریاان، نرادهای برنامهو تهامالت بین برنامه ریاان در آن حک شدهبرنامه

کزه بزر داوری عملزی     ی اسز؟ دهد، هدف شناسایی و تبیین سازوکارهای زیرکزارِ مرتبط رخ می

 گذارد.می یرتأثریاان برنامه

ریزاان و نرادهزای   فرهنگزی برنامزه   ای ان دی مثابزه  بزه ریای فرهنگ برنامه انگاش؟ ،رو از این

یزک  ریزای  این تهبیر بدین مهنا نیس؟ که فرهنگ برنامه هرچند. ریای مهرفی شده اس؟ برنامه

 کزرد بزاز درک   نظامی مثابه به را توان آنمی بلکه بیشمر ،نظام مهنایی از پیش تهیین شده اس؟

های مخملف گرد ه  آمده و با یکدیگر تهامل جمهی از عامالن و حوزههای فردی و که چارچو 

های اجمماعی و نظزایر  و ارزش ریایریاان، هنجارهای نرادهای برنامههای برنامهکنند )ارزشمی

انزد را بزا   ریای ساتمارها یا نرادهایی را کزه بزه لحزاظ فرهنگزی حزک شزده      فرهنگ برنامه آن(.

 فرهنزگ  از درک ایزن  ممهاقزب . کندگیر در این ساتمارها ترکیب میالگوهای رفماری عامالن در

 و یفرهنگ یا یساتمار شرایط از ممأثر سو یکاز  ریایبرنامه نرادهای و ریاانبرنامه ریای،برنامه

و  هزا گفممزان  شزناتمی،  هزای چزارچو   تغییزر  و تولیزد  حزال  در مزداوم  طزور  به دیگر سوی از

 .باشندمی تود رفمارهای و اقدامات واسطه به ها، کاربس؟

ریای ممکن اس؟ هایی که فرهنگ برنامهبا مهرفی ابهاد و مهیارهای تحلیلی مخملف و ارزش

چزارچو  شزناتمی بزر رفمزار      یرتزأث ارائزه و انهکزاس چگزونگی     بزه  این مقالهبر آن مبنا باشد، 

ریزاان   باور برنامههای شناتمی فردی و نظام . این چارچو  شامل چارچو پردات؟ریاان  برنامه

های نرادی و هنجارها و تهامالت بین عامالن در فرایند )کارکرد دسموری فرهنگ( و نیا الگوواره

ذهنزی( و نیزا باورهزا،    هزای میزان  های مشمرک جمهی منمج از گفممانچارچو )سازی تصمی 

از  ،هزا چزارچو  مراتبزی   کید بر سزاتمار سلسزله  أت .باشداجمماعی می کار یرزها و ادراکات ارزش

فراینزدهای   ای برتزوردار اسز؟.  آن از اهمی؟ قابل مالحظههای فردی تا سطو  باالتر چارچو 

انزد و در تزدوین و   های فردی شزکل گرفمزه  ریاان از طری  چارچو تجربی و شناتمی در برنامه



 1397وهفم / شماره هشمادوهفم / تابسمان  سال بیس؟                                          184

ی، دانش ریاان دارای تفکرات شخصبرنامه ساایی برتوردارند. هراهبردها از اهمی؟ ب بندیصورت

باشزند.  و حقایقی پیش از ورود به فرایند ترجمه و واجد تفکر و یزادگیری صزریح و ضزمنی مزی    

گیزرد. تفکزر صزریح از    ت مزی أهای برآمده از زندگی و آموزش نشز تفکر ضمنی از باورها و ارزش

 .اس؟ آنرا گیرد که فرد به دنبال درک ضمنیت میأواکنش به اثراتی نش

بزر تنوعزات فرهنگزی و فزارغ از      یزد تأکمزدرنی و   ریای در حیات پسابرنامهبا در نظر گرفمن 

گرایزی  ذات»ریزای از مفرزوم ایسزمای    های کالن غافل از بسمرهای محلی، فرهنگ برنامهروای؟

هزای مسزلط بزا تغییزرات     بلکه در نوسانی دائز  مبمنزی بزر گفممزان     ،شودمشم  نمی «فرهنگی

 یرگزذار تأثگونزاگون   یریای بزه انحزا  های برنامهبر کاربس؟اقمصادی بوده و -سیاسی و اجمماعی

 درگیزر  عامالن دیگر و ریاانبرنامه نرادی رفمار و( یو نراد یقانون ی)بسمرها صریح قواعداس؟. 

بزر   افزاون  .باشزند می ریایبرنامه فرهنگ درک در کننده یینته ممغیرهای ریای، برنامه فرایند در

هززای ای و ملززی( نقززش مرمززی در درک تنززوعانمخززا  مقیززاس )محلززی، شززرری، منطقززه ،آن

هزا و هنجارهزا بزه سزطح و     کند کزه دلیزل آن وابسزمگی ارزش   ریای ایفا می های برنامه فرهنگ

 که به آن اشاره دارند. اس؟کشوری 

 ها: نوشت پی
هزای  مند نظری برای پزژوهش نظام الگویمبنایی برای بسط » مثابه بهریای پسامدرن که اغلب های برنامهنظریه( 1)

هزا را  و تفزاوت  ریزای را یکاارچزه کزرده   های برنامزه در نظر گرفمه شده که فرهنگ ریایقیاسی در مورد برنامه

بزر ارزش   یدتأکبر آن،  . افاون(Soja, 1996: 87; Sandercock, 1998; Allmendinger, 2002)کنند شناسایی می

کند که هر محدوده یا منطقه فرهنگ، محزیط تزاص   رهنگی و نیا اهمی؟ فضا این موضوع را تبیین میتنوع ف

 .(Dear, 2000: 2) هسمندممفاوت ها های تود را داشمه و با دیگر مکانها و نگرشها، ارزشو نیا سن؟ 1نرادی

 (.1386کیوی و کامانرود، ) :برای نمونه نگاه کنید به( 2)

یک جامهه، اجمماع، مل؟ یزا گزروه اجممزاعی     «شیوه زندگی» اجمماعی، فرهنگ به وجوه برجسمه در بسمر عل ( 3)

تزوان بزرای توصزیف    ، ایزن واژه را مزی  دیگزر  یزان ب بزه . شزود  یمز شناتمی تلقی شود که تهریفی انساناطالق می

 یزدی تأکلزی بزا    و یشزناتم  انسزان کزار بزرد کزه شزبیه تهریزف      ه یک گروه یا جامهزه بز   «های مشمرک ارزش»

 (.16: 1393)هال،  اس؟ ترشناتمی جامهه

واره نظزامی از  اس؟. عادت 1شناس فرانسوی پیِر بوردیوشده توسط جامهه مطر ( Habitus)« وارهعادت»انگاش؟ ( 4)

سزاتمارهای   مثابزه  بزه ای که زمینه را بزرای عملکزرد   یافمهساتمارهای سات؟»های دیرپا و قابل انمقال، گرایش

 .(Bourdieu, 1992: 72 cited in Othengrafen, 2012: 71)کند فراه  می «1دهندهسات؟

های تزاریخی محزیط پیرامزون مزردم و     محصول سن؟ (Life-world)جران زیس؟  (1990) بنا به نظر هابرماس( 5)

سزه   گر اسز؟. جرزان زیسز؟   های کنشسوژه عنوان بههای آنان شان و همچنین نگرشپذیریفرایندهای جامع

 .جا  ساتماری دارد: فرهنگ، جامهه و شخصی؟
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