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۲۹ صفحات ۲۹ - 4۲

تحلیل چالش های تصمیم گیری اخالقی 
ح های توسعه شهری* مدیران شهری در طر

ح جامع اراضی عباس آباد تهران )مصوب سال 1384( مورد مطالعاتی: طر

کاظمیان1، سیدحسین بحرینی۲، مهدی حسینی دهاقانی**3 غالمرضا 
۱ دانشیار مدیریت شهری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.

۲ استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  ۳
)تاریخ دریافت مقاله: ۹5/۱۲/۲8، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۶/4/۱4(

چکیده

گیــر اخالقــی عرصــه شهرســازی، نیازمنــد مدل هــای  مدیــران شــهری در برابــر معضــالت پیچیــده و فرا

کنترل نماید.  که هم رفتار آنان و هم نظام ارزشی مدیریت شهری را هدایت و  کاربردی هستند  اخالقی 

پژوهــش حاضــر، بــه ارائه چارچــوب تصمیم گیری اخالقی مدیران شــهری و تحلیــل چالش های تحقق 

ح جامــع اراضــی عباس آبــاد تهران )مصوب ۱۳84( با اســتفاده از روش تحقیــق تلفیقی )کمی  آن در طــر

کّمی، از آزمون هــای آماری ناپارامتریک برای تحلیل پرسشــنامه از  کیفــی( پرداختــه اســت. در بخش  و 

کیفی، از تحلیل محتوای هدایت شده برای سؤاالت  ۲۳ نفر از متخصصان و صاحب نظران و در بخش 

باز پرسشــنامه، اســناد و قوانین اســتفاده شــده اســت. یافته های این پژوهش نشــان می دهد هر چه 

ح، از تهیــه به اجرا پیش مــی رود، از زمینه های اخالقی دورتر می شــوند و این اختالف،  فرایندهــای طــر

ح، هر چــه رویه هــای تصمیم گیری از  در فراینــد اجــرا مشــهودتر اســت. همچنیــن در فراینــد اجرای طــر

کمتر می شود.  گزینه های اخالقی پیش می رود، مطلوبیت آن  شناخت مسائل اخالقی به سوی اجرای 

کارآمدی  مهم تریــن چالش هــا و دالیل این نتایــج را می توان در اتکا به تأثیرات عوامل فــردی در برابر نا

نظام مدیریت یکپارچه اراضی، ضعف قوانین در تعیین ماهیت مدیریت واحد اراضی، تعارضات منافع 

گون، فشارهای بیرونی در برابر رعایت اصول اخالقی و عدم توازن تأمین منافع اختصاصی  گونا بازیگران 

و عمومی، جست وجو نمود.

واژه های کلیدی
ح های   مدیریــت شــهری اخالقــی، چارچوب تصمیم گیــری اخالقی، چالــش تصمیم گیری اخالقــی، طر

توسعه شهری، اراضی عباس آباد تهران.

کارشناســی ارشــد نگارنده ســوم با عنــوان »تحلیل چالش ها و تدویــن چارچوب تصمیم گیــری اخالقی مدیران  * ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان نامه 
ح جامع اراضی عباس آباد )۱۳۹4-۱۳84(« و به راهنمایی نگارندگان اول و دوم می باشد  ح های توسعه شهری؛ مورد مطالعاتی: طر شهری در طر

که در شهریورماه ۱۳۹5 در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران به انجام رسیده است.
.E-mail: mehdi.hosseini@ut.ac.ir  ،۰۲۱-۶۶۹55۶۲8 :نویسنده مسئول: تلفن: ۰۹۱۳۹۲۰۱4۰7، نمابر **

نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۲   تابستان ۱۳۹۶
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۳۰
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۶

مقدمه

و  شهرســازی  نظریه هــای  توجــه  مــورد  زمینه هــای  از  یکــی 
رویکردهای مدیریت شــهری دهه اخیر، روابط و مناســباتی اســت 
ح های شــهری، منجر  کــه به عدم حصول نتایج مورد انتظار در طر
شــده اند. به عنوان مثــال، مطالعات قدرت شــهری )هم در تجارب 
جهانــی و هــم در ایران( تــالش نمودند تا انواع مختلــف این روابط 
که بــر روی روابط  را روشــن تر ســازند. از ســوی دیگــر، نگرانی هایــی 
مناســب بیــن حکومت محلی، جامعــه و فرد وجود داشــت، منجر 
شــد تــا بیش ازپیــش به مباحث اخالقــی در این حوزه توجه شــود. 
که  گیرد؛ چرا  که باید مورد توجه قرار  اما این تنها جنبه ای نیســت 
مشــکالت و معضالت اخالقی در عرصه مدیریت شــهری، به لحاظ 
گــون، نتایــج، رویدادهای  گونا گســترده، راه حل هــای  پیامدهــای 
گیــر  فرا و  پیچیــده  بســیار  شــخصی،  برداشــت های  و  نامطمئــن 

هستند.
یکــی از زمینه های مناســب برای تحلیــل جنبه های اخالقی در 
نظــام مدیریــت شــهری، موضــوع تصمیم گیــری اســت. در ادبیات 
علــم مدیریــت، بســیاری از رفتارهــا و اقدامــات مدیــران، متأثــر از 
ارزش های اخالقی دانســته می شــود و هم چنیــن تصمیم گیری را، 
روح وظایــف مدیر می دانند. به همین دلیل، دغدغه های اخالقی 
نیز اغلب در مقام انتخاب تصمیم بروز می کنند و ازاین رو، به عنوان 

مسئله اصلی این پژوهش نیز مورد توجه قرار داده شده است.
کــه  جمع بنــدی مــوارد پیش گفتــه ایــن نکتــه را آشــکار می کنــد 
مدیــران شــهری، بــرای حــل مســائل اخالقــی، نیازمنــد الگوهــا و 
که به رفتارهــا و اعمال آنان جهت  چارچوب هــای اخالقی هســتند 
که عــدم وجود مدل هــا و اصول اخالقی مــدون موجب  دهــد؛ چــرا 
کــه شــاید از دیــدگاه او  می شــود تــا هــر فــرد دســت بــه عملــی بزنــد 

بهترین باشــد، امــا از نظر اخالقی مطلوب نباشــد. بنابراین، تالش 
می گــردد تا چارچوب تصمیم گیری اخالقی این پژوهش، بر مبنای 
نیازهــای عملی مدیران شــهری ایران و تعهــدات و نقش های آنها 
ح های توسعه شهری، ارائه  در حوزه عمومی و به طور خاص در طر
ح جامع اراضی عباس آباد )مصوب ســال  گردد. بدین منظور، »طر
گذشــته همواره یکی از مســائل مهم  که در طی دهه های   »)۱۳84
برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری تهران بوده اســت، به عنــوان مورد 
گردیده تــا به پرســش های زیر  مطالعاتــی، انتخــاب شــده و تــالش 

پاسخ داده شود:
- چارچــوب اخالقی متناســب با تصمیم گیری مدیران شــهری 

گی هایی باید داشته باشد؟ ایران، چه ویژ
ح، با چه  - مدیران شهری در تصمیم گیری فرایندهای این طر

چالش های اخالقی مواجه بوده اند؟
ح، به  - در هر یک از فرایندهای تهیه، تصویب و اجرای این طر
چــه میزان بــه زمینه های تحقق تصمیم گیری اخالقی توجه شــده 

است و آیا بین آنها، تفاوتی از این نظر دیده می شود؟
ح، به چه میــزان به رویه های  - در فرایندهــای اجــرای ایــن طر

تصمیم گیری اخالقی توجه شده است؟
پاســخ بــه ســؤاالت فــوق، اهمیــت و ضــرورت ایــن پژوهــش را 
گسترش  کید رو به  که علی رغم تأ بیش ازپیش روشن می سازد؛ چرا 
مباحــث اخالقــی، مطالعات معــدودی بر مبنــای نیازهای عملی و 
گرفته اســت. عالوه بــر آن، تالش  کاربــردی مدیران شــهری صورت 
می گــردد تــا دالیــل و عوامــل دشــواری و پیچیدگــی تصمیم گیــری 
اخالقــی مدیــران شــهری و نتایــج راهکارهای اتخاذشــده از ســوی 

گیرد. آنها، مورد تحلیل قرار 

1. پیشینه پژوهش

مسائل اخالقی در نظریه های برنامه ریزی دهه اخیر بسیار مورد 
کمپبل  ارجاع شده است. در یکی از مهم ترین مطالعات این حوزه، 
و مارشــال )Campbell & Marshal, 1999(، بــه تحلیــل نظریه هــای 
برنامه ریزی از دو دیدگاه فلسفی اخالقی غرب، یعنی وظیفه گرایی۱ و 
غایت گرایی۲ پرداخته اند. به زعم آنها، نظریات برنامه ریزی ارتباطی و 
گماتیستی به دیدگاه وظیفه گرایی، نظریه برنامه ریزی تکنوکرات  پرا
بــه دیــدگاه غایت گرایی و نظریــه برنامه ریزی وکالتی بــه ترکیبی از هر 
دو دیدگاه نزدیک اســت. پــالژر )Pløger, 2004(، با تحلیل تجربیات 
گرفتن توأمان جنبه های نظری و  کشور نروژ و با در نظر  برنامه ریزی 
که تقریبًا همه نظریات برنامه ریزی متأثر از دو  عملی، اذعان می کند 

دیدگاه اخالقی نام برده شده هستند.
که مشــخصًا بــه موضــوع اخالق و  همچنیــن تحقیقــات داخلــی 

شهرسازی پرداخته باشند، به دو پایان نامه با گرایش طراحی شهری 
محــدود می شــود. شــکورنیاز )۱۳8۹(، بــر پایــه نظریه هــای طراحــی 
بنیــان  اخالق محــور در حیطه هــای اجتماعــی و زیســت محیطی، 
کرامت  طراحی شــهری اخالق محور را در ســه اصل عدالت، آزادی و 
انســان معرفــی می نمایــد و شــریفی )۱۳۹۲( تــالش نموده تا منشــور 
اخالق حرفه ای طراحی شهری را بر مبنای نظریه اخالقی حقوق محور 
نمایــد. ارائــه  گروه هاســت،  بــه حقــوق همــه  توجــه  کــه متضمــن 
در زمینــه تصمیم گیــری اخالقــی مدیــران شــهری، تحقیقــات 
چندانی صورت نگرفته است. مرتبط ترین این تحقیقات را می توان 
با محوریت مدیریت بخش عمومی۳ شناسایی نمود که با دو دیدگاه 
 Paine,( 5انجــام شــده اند: یکــی درســت کاری4 و دیگــری انطباقــی
1994(. دیــدگاه اول بــر خودکنترلی مدیران تمرکــز می کند و دیدگاه 
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۳۱
ح های  تحلیل چالش های تصمیم گیری اخالقی مدیران شهری در طر

توسعه شهری

Maess-( کنترل های خارجی بر روی رفتار مدیران دوم، بر اهمیت 
 Menzel, 2007; Cox, (. مــرور پژوهش ها )نظیــرchalck, 2005, 23
2009( نشان می دهد امروزه توجه بیشتری به دیدگاه درست کاری 
کیــد آن در نحــوه آمــوزش مدیــران، بــر شــیوه ها و  کــه تأ می شــود 
.)Paine, 1994, 113( اســت  اخالقــی  تصمیم گیــری  ارزش هــای 
همچنیــن اراضــی عباس آبــاد تهــران نیــز مــورد توجــه چندیــن 
ح هــای اراضــی  پژوهــش بــوده اســت. پورمحمدرضــا )۱۳88(، طر
ح فعلی را مورد تحلیل و بازخوانی  عباس آبــاد از دوره پهلوی تا طــر
ک های پایداری  ح را از نخســتین پژوا قرار داده اســت. وی این طر
کالبدی مفاهیــم زندگی روزمره و  معمــاری و شهرســازی و ترجمان 
حیات مدنی می داند. قریشی و دیگران )۱۳۹5(، به ارزیابی الگوی 
تعامالت شــهروندان بــا پروژه های بزرگ مقیاس اراضــی عباس آباد 
که این پروژه ها، علی رغم صرف  پرداخته انــد. آنها نتیجه می گیرند 
هزینه های ســنگین و عدم مشــارکت شــهروندان در احداث، مورد 
گرفته است. درعین حال، این پژوهش ها  استقبال مخاطبین قرار 
ح  کمتــر بــه چالش هــای مدیریتــی و عوامل مؤثــر بــر فرایندهای طر

جامع اراضی پرداخته اند.

۲. رویکردهــای تصمیم گیری اخالقی مدیران 
شهری

گــون بــه تصمیم گیــری اخالقــی را از دو جنبــه  گونا رویکردهــای 
کرده اند تــا هنجارها و  می تــوان مــورد توجه قــرار داد: برخی تــالش 
که الزم  کننــد و برخــی دیگر بــر فراینــدی  اصــول اخالقــی را تشــریح 
کرده اند.  کید  است طی شود تا یک تصمیم اخالقی اتخاذ شود، تأ
ح در هر رویکــرد، معرفی و  در ادامــه، مهم تریــن پژوهش هــای مطر

بررسی خواهند شد.

رویکرد هنجاری تصمیم گیری اخالقی
یکی از مورد ارجاع ترین نظریه های روان شناسی در این زمینه، 
کولبرگ )Kohlberg, 1958( اســت. وی، ســه  نظریــه رشــد اخالقــی 
کــه مجموعًا به شــش مرحله منتهی  ح می کند  تــراز اخالقــی را مطر
می شوند. از نظر وی، دالیل تبعیت از معیارهای اخالقی به ترتیب 
کســب پاداش، تحســین شــدن،  عبارت اند از: اجتناب از مجازات، 
اطاعــت از قانــون، رعایــت قراردادهــای اجتماعــی، وجــدان فردی 
)منصــور، ۱۳78، ۱۹۰(. در حــوزه مدیریــت، هانــت و ویتل )۲۰۰۶(، 
به بســط جایگاه شــناخت اخالقی در تصمیم گیری پرداخته اند. از 
نظــر آنهــا، تصمیم اخالقــی، تلفیقی از توجه همزمــان به دو مکتب 
کــه در اولــی، میــزان مطابقــت  وظیفه گرایــی و غایت گرایــی اســت 
بــا قوانیــن و مقــررات اهمیــت دارد و در دومــی، نتیجــه یــا پیامــد 
تصمیــم )Hunt & Vittel, 2006(. در حوزه مدیریت بخش عمومی 
کــه هنجارهای اخالقی  نیــز می توان بــه لویس )۲۰۰5( اشــاره نمود 
مدیران را بر مبنای پنج ارزش اساسی مشترک ارائه داده است: ۱. 
مسئولیت پذیری، با داشتن صالحیت و شفاف سازی ۲. بی طرفی، 
کثــری و توجــه بــه منفعــت عمومــی ۳. اجتنــاب از  بــا شــمول حدا
آســیب زدن، بــا ارائــه راه حل هــای جایگزیــن 4.منفعت رســانی، با 

همدلــی و یاری رســاندن 5. عدالــت و انصــاف، با پیــروی از قوانین 
.)Lewis, 2005, 7(

به جــز هنجارهــا، در پژوهش های دیگر به عوامــل مؤثر بر اتخاذ 
گرشام )۱۹85(،  تصمیم اخالقی پرداخته شده است. از نظر فرل و 
مختلــف  افــراد  رفتــار  طــرز  و  تصمیم گیــری  مختلــف  شــیوه های 
گی های فردی )شامل دانش، صفات، نیات  تصادفی نیســت و ویژ
و ارزش هــای فردی( و ســازمانی )مانند تعامل با همکاران، رهبری 
و نظــارت، قــدرت و نفوذ مدیران، وجــود آیین نامه رفتار حرفه ای( 
 Ferrel & Gresham,( در پیدایــش چنیــن رفتارهایی مؤثر هســتند
1985(. دفــت )۱۳8۲( نیز چهــار عامل اثرگذار بر اخالق در مدیریت 
بنیان گــذاران،  )شــامل  ســازمانی  فرهنــگ   .۱ می دانــد:  چنیــن  را 
اخــالق   .۲ الگوهــا(،  و  شــعارها  قهرمانــان،  گذشــته،  تجربیــات 
فــردی )شــامل باورهــا و ارزش های فــردی(، ۳. عوامــل محیطی و 
گروه های  برون ســازمانی )شامل مقررات، مشتریان و ارباب رجوع، 
خــاص، ذینفعــان و نیروهــای بازار(، 4. ســاختار ســازمانی )شــامل 

سیاست ها و مقررات، اصول اخالقی، سیستم پاداش(.
جمع بندی پژوهش های ذکرشده نشان می دهد که تصمیمات 
اخالقی، رابطه تنگاتنگی با ارزش ها دارند. در تبیین این روابط، نوعی 
دســته بندی دوگانــه فــردی و غیرفــردی وجــود دارد؛ به عبارت دیگر 
الزم اســت هــم اصــول و ارزش هــای فــردی مدیــران )نظیــر دوری از 
که در سیســتم  گیرد و هم ارزش هایی  ســودجویی( مورد توجــه قرار 

مدیریت شهری، نهادینه شوند )نظیر عدالت(.
پیش زمینــه  عوامــل،  و  شــرایط  گفــت  می تــوان  همچنیــن 
شــکل گیری تصمیم گیــری اخالقــی هســتند. در ایــن موضــوع نیــز 
مشــاهده  را  غیرفــردی  و  فــردی  عوامــل  دســته بندی  می تــوان 
کــه در اتخاذ یــک تصمیم اخالقــی، الزم اســت هم فرد  نمــود؛ چــرا 
اتخاذکننده )مدیر(، واجد شــرایطی نظیر قدرت و استقالل باشد و 
هــم عوامل بیرونی )غیرفــردی( نظیر آیین نامه های اخالقی، یاریگر 

و حمایت کننده وی باشند.

رویکرد فرایندی تصمیم گیری اخالقی
دنبــال  بــه  اخالقــی،  تصمیم گیــری  در  دیگــر  عمــده  دیــدگاه 
ارائــه فراینــد آن اســت. رســت )۱۹8۶(، دیدگاهــی جامــع از فراینــد 
کولبرگ )۱۹58( ارائه  تصمیم گیــری اخالقی را بر پایه توســعه نظریه 
کــه چهــار مرحلــه اساســی دارد )Rest, 1986 بــه نقــل از  می نمایــد 

امیرشاهی و همکاران، ۱۳۹۰(:
دارای  کــه  موقعیتــی  تشــخیص  توانایــی  اخالقــی:  ک  ادرا  .۱

محتوای اخالقی است.
رفتــاری  چــه  اینکــه  تشــخیص  توانایــی  اخالقــی:  قضــاوت   .۲
درســت یا غلط است و حل تضادهای اصول و قوانین فلسفه های 

گون. گونا
گون و انتخاب رفتار  گونا ۳. تمایل اخالقی: بررسی راه حل های 

که به احتمال زیاد، فرد در آن مسیر قرار می گیرد. جهت داری 
که ســازگار با  4. انجــام عمــل اخالقــی: انجــام عمــل به گونــه ای 

مراحل قبلی باشد.
الزم به ذکر است این مراحل، خود فضیلت یا خصیصه اخالقی 
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نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۶

محســوب نمی شــوند. بلکــه، صرفــًا اجــزای فراینــد یــک تصمیــم 
که با یکدیگر در ارتباط هستند )همان(. اخالقی هستند 

کــرده اســت تا یــک روش ســامان مند۶  کوپــر )۲۰۰۶( نیــز تــالش 
اخالقــی با مرکزیت مفهوم مســئولیت پذیری7 بــرای مدیران بخش 
که مراحــل اتخاذ تصمیم اخالقــی را توصیف  عمومــی، ارائــه نماید 

:)Cooper, 2006, 29( می کند. مراحل این فرایند عبارت اند از
کامل از موقعیت  ۱. تشــریح مســئله: توضیحات دقیق، عینی و 

شامل بازیگران، نقطه نظرات، نقش ها، ساختارها و خطرات.
۲. تعریف مســئله اخالقــی: تبیین مطالبه هــا و اصول اخالقی و 

تضادهای شدید مسائل و اصول.
گزینه هــای ممکن  گســترش  گزینه هــای عملــی:  ۳. شناســایی 

فراتر از یک دوراهی اخالقی.
کنش ها، مشکالت  ح ریزی عواقب احتمالی: پیامدها، وا 4. طر

و فرصت ها بر مبنای مکاتب اخالقی وظیفه گرایی و غایت گرایی.
5. انتخاب گزینه برتر: بر مبنای تعهدات بخش عمومی، قوانین، 
اولیــه. خودارزیابــی  و  محکمه پســند  دفاعیــات  اخالقــی،  اصــول 
گفــت تصمیم گیری  بــا بررســی رویکردهــای فراینــدی می تــوان 
اخالقی، ســه مرحله اساسی دارد: شناخت مسائل اخالقی، یافتن 
راه حل اخالقی، تالش برای اجرای اخالقی. این مراحل با آنچه در 
پژوهش ها مورد توجه بوده است، در جدول ۱ تطبیق شده است.

جمع بندی رویکردها
گفــت »رویکرد هنجــاری«،  کلــی می تــوان  در یــک جمع بنــدی 
اغلب مورد توجه پژوهشــگران فلســفه و روان شناسی بوده و تالش 
کرده اند نوعی دسته بندی از اصول اخالقی ارائه دهند و به تحلیل 
دالیــل و عوامــل مؤثــر بــر تصمیم گیری اخالقــی بپردازنــد. »رویکرد 
فراینــدی« نیــز بیشــتر در حــوزه اخــالق حرفــه ای دیــده می شــود و 
از تصمیم گیــری  کاربــردی و درعین حــال نســبتًا ســاده  فراینــدی 

اخالقی را به مدیران معرفی می نماید.
گرفتــن عرصه تصمیم گیری اخالقی مدیران شــهری،  بــا در نظر 
گفــت ایــن دو دیــدگاه به تنهایی مؤثــر نخواهند بــود؛ چرا  می تــوان 
کــه از ســویی وظایــف مدیــران شــهری محــدود بــه حل مشــکالت 
ســازمانی یــا مراجعیــن نیســت؛ بلکــه بــا منافــع عموم شــهروندان 
ســروکار دارد. از ســوی دیگــر، مدیــران شــهری همچــون ســایرین، 
نیاز به ابزارهای عملی نســبتًا ســاده ای دارند تا بتوانند تصمیمات 
اخالقــی را به درســتی اتخــاذ نماینــد. بنابرایــن، تلفیقــی از اصول و 

ارزش هــا )به لحــاظ ماهیت وظایف مدیران شــهری( و فرایندهای 
کاربردی و در دسترس بودن ابزار مشخص  تصمیم گیری )به لحاظ 
گیرد. در ادامه و بر مبنای این  بــرای مدیران( باید مورد توجــه قرار 

تلفیق، چارچوب نظری پژوهش ارائه شده است.

3. چارچوب نظری

به منظــــــور تلفیــــــق دو رویکــــــرد »هنجــــــاری« و »فراینــــــدی« 
تصمیم گیــــــری اخالقی، از مفاهیم »محتوا«8 و »رویه«۹ اســــــتفاده 
می گــــــردد. تعاریف این مفاهیم به دســــــته بندی فالودی )۱۹7۳( 
از نظــــــر وی، نظریه های  از نظریه های برنامه ریــــــزی بازمی گردد. 
کار  کمــــــک می کند تا دریابنــــــد حوزه  محتوایی بــــــه برنامه ریزان 
کار  آنان چیســــــت و با نظریه های رویه ای، به فهــــــم خود و روش 
خــــــود می رســــــند )Faludi, 1973, 3 بــــــه نقل از برک پــــــور، ۱۳8۱، 
84(. بنابراین، تعریف موضــــــوع تصمیم گیری اخالقی از دو جنبه 
کاربرد عام این مفاهیم در  »محتوایی« و »رویه ای«، با توجه بــــــه 
ادبیات شهرســــــازی به عنوان یک دوگانه درهم تنیده )کاظمیان، 
۱۳8۳ ؛ برک پور و اسدی، ۱۳88( و همچنین قرابت مفهومی آنها 
با دوگانه رویکردهای تصمیم گیری اخالقی )هنجاری و فرایندی(، 

کید می کند. بر نگاهی جامع نگر و تلفیقی از رویکردها تأ
به تفصیــل  کــه  همان طــور  پژوهــش  ایــن  نظــری  چارچــوب 
و  »محتوایــی«  رویکــرد  دو  از  تلفیقــی  اســت،  آمــده   ۲ جــدول  در 
»رویــه ای« بــه تصمیم گیــری اخالقــی مدیــران شــهری اســت. در 
رویکــرد »محتوایــی«، عمدتــًا نظریــات »هنجــاری« تصمیم گیــری 
بعــد »شــرایط و  کــه شــامل دو  گرفتــه  قــرار  اخالقــی مــورد توجــه 
عوامــل« و »هنجارهــا و ارزش هــا« بوده اند. مجموعــًا این ابعاد هم 
نقــش پیش زمینــه در شــکل گیری یــک تصمیــم اخالقــی را دارند و 
هــم بــا ارزیابــی آن، می توان وضعیت اخالقی سیســتم را ســنجید. 
که در مباحث نظری نیز اشــاره شــد، هر دو جنبه فردی  همان طور 

گرفته است. و غیرفردی مورد توجه قرار 
که  دشــواری تصمیم گیــری اخالقــی مدیران شــهری این اســت 
وظایف شــان محــدود بــه ارزیابی اخالقی سیســتم تحت نظرشــان 
خــود،  مدیریــت  تحــت  جامعــه  بــرای  اســت  الزم  بلکــه  نیســت؛ 
راه حل هــای اخالقــی نیــز بیابند و بــه اجرای آنهــا بپردازنــد. بر این 
اســاس، رویکرد »رویــه ای« با جمع بندی مراحل اساســی نظریات 
»فراینــدی« )جــدول ۱(، راهی را ترســیم می کند تا بتــوان به صورت 

کوپر )2006(فرایند تصمیم گیری اخالقی رست )1986(مراحل اساسی فرایند تصمیم گیری اخالقی فرایند تصمیم گیری اخالقی 

ک اخالقیشناخت مسائل اخالقی ادرا
تشریح مسئله

تعریف مسئله اخالقی

یافتن راه حل اخالقی
گزینه های عملیقضاوت اخالقی شناسایی 

ح ریزی عواقب احتمالیتمایل اخالقی طر

گزینه برترانجام عمل اخالقیتالش برای اجرای اخالقی انتخاب 

ح شده. جدول 1- تطبیق مراحل اساسی فرایند تصمیم گیری اخالقی با پژوهش های مطر
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گفت. »شــناخت مســائل  کاربــردی بــه نحوه اتخاذ تصمیم پاســخ 
گر فهــم درســتی از آنچه در  کــه ا اخالقــی« نقطــه شــروع اســت؛ چرا 
جریان است به دست نیاید، مسیر اشتباه فراروی نظر قرار می گیرد. 
که مدیران شهری با آن روبه رو  درعین حال، اغلب مسائل اخالقی 
گام  می شــوند، راه حل های مشخص و آســان ندارند. بنابراین، در 
دوم یعنــی »یافتــن راه حــل اخالقــی«، الزم اســت بــه تعارضــات و 
گام نهایی  تحلیل جنبه های مختلفی از مسائل اخالقی پرداخت. 
ایــن مســیر، »تــالش بــرای اجــرای اخالقــی« و همچنین نظــارت و 

بازبینی به عنوان یکی از مهم ترین وظایف مدیران شهری است.

4. روش شناسی پژوهش

روش این پژوهش به صورت تلفیقی۱۰ و از نوع موازی۱۱ است؛ یعنی 
کیفی به طور همزمان و برای یک هدف مشــترک  کّمی و  هر دو روش 
  Benz( مورد استفاده قرار گرفته اند )سنجش چارچوب نظری تحقیق(
Newman, 2008, 27 &(. در بخش کّمی، از روش پیمایشی و استفاده 

از پرسشنامه و در بخش کیفی، از تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل 
ســؤاالت باز پرسشنامه، اســناد، قوانین و ... استفاده شده است. در 
واقع، هدف از تلفیق روش کیفی، فهم عمیق تر از نتایج به دست آمده 

از روش کمی در قالب چارچوب نظری مشترک بوده است.

کّمی 4-1- روش 
کّمی، مبتنی بر پرسشنامه ای برای سنجش میزان توجه  روش 
بــه هــر یــک از معیارهــای چارچــوب نظــری در فرایندهــای تهیه تا 
گزینه )بســیار  ح جامــع اراضــی عباس آبــاد و در قالب 5  اجــرای طــر

کم۱۲( بوده است. کم و بسیار  زیاد، زیاد، متوسط، 
متخصصــان،  کلیــه  شــامل  آمــاری  جامعــه  روش،  ایــن  در 
ح  کارشناســان و مدیــران شــهری مرتبــط بــا طــر صاحب نظــران، 
جامــع اراضی عباس آباد بوده اســت. اما پرسشــنامه طراحی شــده 
تحقیــق حاضــر، ماهیتــی تخصصی داشــت و بــرای پاســخ گویی به 
ح جامــع اراضــی  آن الزم بــود پاســخگو از فرایندهــای مختلــف طــر
کافی داشــته باشــد. به همین دلیــل نیز مراجعه  عباس آبــاد اطالع 

منبعمعیارهامؤلفه هاابعادرویکردها

محتوایی

شرایط و 
عوامل مؤثر

کارآمد اشخاص - قدرت و استقالل فردی دانش فنی متناسب و 
در تصمیم گیری اشخاص

 Ferrel, Gresham, 1985; Trevino,
1986

آیین نامه ها و استانداردهای حرفه ای اخالقی - حضور محیطی
فعاالنه شهروندان در جهت مطالبات منافع عمومی

 ASPA, 2013; BSHF, 2000;
 Cooper, 2004; Ferrel, Gresham,

1985

هنجارها و 
ارزش ها

عدالت فضایی و عدم تبعیض - حفظ و حمایت از منافع ساختاری
ملی و زیست محیطی

Kohlberg, 1958
جامعه مهندسان مشاورایران، 

کاظمیان، ۱۳8۳ ۱۳84؛ 

دوری از مالحظات سودجویانه - تالش برای رعایت اصول فردی
اخالقی در برابر فشارهای بیرونی

ابطحی، ۱۳8۳؛ جامعه مهندسان 
مشاور ایران، ۱۳84

رویه ای

شناخت 
مسائل 
اخالقی

تعریف مسئله
اطالعات و داده های درست و دقیق در فرایندها - قوانین 

کالن ملی و شهری - اهداف مختلف توسعه  و مقررات 
شهری

 Cooper, 2006; Hunt & Vittel,
2006; Paine, 1994

نلبندیان، ۱۳8۲

ایجاد قابلیت دسترسی برای همه بهره وران - وجود وضعیت بازیگران
BSHF, 2000تعامالت همکارانه بین بازیگران

یافتن راه حل 
اخالقی

گزینه ها ساخت 
گزینه ها - مطالبه های  نتایج، اثرات و پیامدهای احتمالی 
گروه های بهره ور )ذی نفع( - تعهدات مدیریت شهری در 

قبال شهروندان

 Hunt & Vittel, 2006; Cooper,
2006

گزینه  انتخاب 
اخالقی

حل تعارض میان منافع عمومی و منافع اختصاصی 
بهره وران - حل تعارض میان اصول اخالقی و وظایف مورد 

انتظار سازمانی
Campbell, Marshall, 1999

تالش برای 
اجرای 
اخالقی

بهره گیری از استانداردهای دانش فنی - بهره گیری از اجرای اخالقی
استاندارهای اخالقی - اعتمادسازی نسبت به بهره وران

جامعه مهندسان مشاور ایران، 
۱۳84

ASPA, 2013

نظارت و بازبینی

سازوکارهای نظارتی و تنبیه و پاداش - سازوکارهای 
ارتباط دوسویه دست اندرکاران و شهروندان - پاسخگو 

بودن نسبت به رویه های مورداستفاده - شفاف بودن و 
مستند بودن رویه های مورداستفاده

 ASPA, 2013; BSHF, 2000;
Lewis, 2005

ابطحی، ۱۳8۳؛ دفت، ۱۳8۲

جدول ۲- چارچوب نظری پژوهش.

ح های  تحلیل چالش های تصمیم گیری اخالقی مدیران شهری در طر
توسعه شهری
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نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۶

کارشناســان و صاحب نظــران مســتقل، بدون  بــه تعــداد زیــادی از 
نتیجــه بــود۱۳. بنابراین، برای دســتیابی بــه نتایج معتبــر، از روش 

گردید.  گلوله برفی استفاده  نمونه گیری 
کــه از دانش و دیدگاه تخصصی  الزم به ذکر اســت در تحقیقاتی 
کیفی یا  کارشناســان و خبرگان اســتفاده می شــود )نظیر تحقیقات 
روش دلفــی(، فرمــول یا روش مشــخصی برای تعییــن حجم نمونه 
وجــود ندارد. درعین حال، در این مطالعات، اغلب تعداد نمونه ها 
بین 5 تا ۲۰ نفر بوده است. بر این مبنا و بر اساس محدودیت های 
موجــود، در نهایــت ۲۳ پرسشــنامه از صاحب نظران دریافت شــد. 
گــروه  کــه در جدول هــای ۳و4 پاســخ گویان برحســب  همان طــور 
و موقعیــت شــغلی معرفــی شــده اند، تالش شــده اســت تــا نظرات 
ح مسئولیت مستقیم  که در طر طیف های مختلف، اعم از افرادی 

داشته اند یا آن که از منتقدین آن بوده اند، دریافت شود.
بــرای ســنجش انطباق توزیــع داده ها با توزیع نرمــال، به دلیل 
کلموگروف-اســمیرنف۱4  محدودبــودن تعــداد نمونه هــا، از آزمــون 
گویه های  استفاده شد. با توجه به اینکه برای حدود 85 درصد از 
کمتــر از ۰.۰5 بــود، می تــوان توزیع  پرسشــنامه، ســطح معنــاداری 
گرفــت. بنابرایــن، بــا توجــه بــه تعداد  داده هــا را غیرنرمــال در نظــر 
کّمی از آزمون های  نمونه ها و آزمون ذکرشده، در تحلیل داده های 

ناپارامتریک استفاده شده است.
ایــن آزمون هــا، شــامل آزمــون فریدمــن۱5 بــرای تحلیــل تفاوت 
ح  معنــی داری مقایســه بین امتیازات یک معیــار در فرایندهای طر
کســون۱۶ برای  و یــا چند معیــار مختلف در یک فرایند، آزمون ویلکا
تحلیل تفاوت معنی داری مقایســه دقیق تــر و به صورت دوبه دو، و 
کروسکال-والیس۱7 به منظور اطمینان از هم گرایی نظرات و  آزمون 

گروه شغلی پاسخ گویان می باشد.  بررسی میزان تأثیر 
بــرای تعییــن روایی پرسشــنامه ها از روش اعتبــار محتوا و برای 
کرونباخ اســتفاده  تعییــن ضریــب قابلیــت اعتمــاد، از روش آلفــای 
شــده اســت )کالنتــری، ۱۳87، 7۶-75(. با توجه بــه اینکه ضریب 
کلی پرسشــنامه ها برابر ۰.۹7۳ می باشــد، بنابراین، پایایی  پایایــی 

کاماًل پذیرفته و قابل قبول است.  آن 

کیفی 4-۲- روش 
روش های کّمی در تفسیر معانی و تعابیر پدیده ها، محدودیت های 

جدی دارند. در مقابل، تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از محتوای 
عینــی متــون مــی رود و الگوهــای پنهــان را آشــکار می ســازد. تحلیــل 
کیفی را می توان روش تحقیقی برای تفســیر ذهنی داده ها  محتــوای 
از طریــق فرایندهای طبقه بنــدی نظام مند، کدبندی و مقوله بندی 

دانست )ایمان، ۱۳88، ۱77(. 
در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای هدایت شــده۱8، برای 
تحلیل ســؤاالت باز پرسشــنامه درباره عوامل مؤثر بر تصمیم گیری 
ح جامع عباس آباد، اســناد و  اخالقــی و چالش ها و موانع آن در طر
ح، اســناد منتشرشده ســازمانی و مجموعه قوانین  نقشــه های طر
گرفتــه اســت. هــدف این  و مقــررات مصــوب، مــورد اســتفاده قــرار 
گســترده تر از چارچوب نظری  روش و وجــه تمایــز آن، ایجاد فهمی 
موجود اســت و در تحلیل و تفســیر معانی آشــکار و نهــان یافته ها، 
می تــوان از نظریــه یــا پژوهش هــای پیشــین نیــز بهــره بــرد. بدیــن 
ح رمزگــذاری اولیــه و مقوله بندی، به شــیوه قیاســی و  منظــور، طــر
مبتنــی بر مؤلفه های چارچوب نظری، تعیین شــده اســت. پس از 
مقوله بندی داده ها، معانی آشکار و نهان آنها مورد تحلیل و تفسیر 
گرفت تا ضمن تشــریح بیشــتر هر مقوله از پیش تعیین شــده،  قــرار 

گردد. که در چارچوب نظری نیامده، روشن  نکات جدیدی 
گرچــه جانــب داری از نظریــه، می توانــد یک محدودیــت ذاتی  ا
بــرای محقــق در ایــن روش باشــد، امــا افزایــش قابلیــت اعتمــاد۱۹ 
کی برای متعادل ساختن روابط مفاهیم و مشاهدات  می تواند مال
باشــد )ایمان و نوشــادی، ۱۳۹۰، ۲۶-۲4(. بدیــن منظور، از روش 
کنتــرل مجــدد تفســیرها و مقوله بندی هــا )فیلیــک، ۱۳87، 4۱۳( 

استفاده شد.

5. معرفی مورد مطالعاتی

اراضــی عباس آبــاد بــا مســاحتی بالــغ بــر ۶۲۳ هکتــار، بــه دلیل 
وســعت، یکپارچگی، طبیعت و موقعیت منحصربه فرد در سیستم 
کانون مهم  کالبدی-فضایــی شــهر تهران، از دیربــاز به عنوان یــک 
برنامه ریــزی و مدیریــت در شــهر تهــران مــورد توجــه بــوده اســت 
)شرکت نوسازی عباس آباد، ۱۳88(. تصویر ۱، موقعیت این اراضی 

را در ساختار طبیعی و تاریخی شهر تهران نشان می دهد.
ح جامع و تفصیلی توســط  کنــون، چندین طر از ســال ۱۳48 تا

درصدفراوانیموقعیت شغلیدرصدفراوانیگروه شغلی

۳۹%۹مدیر۲۶%۶مهندسان مشاور

۲۶%۶مدرس / هیئت علمی۲۶%۶دانشگاهی

۲۶%۶کارشناس۱7%4سازمان های مردم نهاد

۹%۲مشاور۱7%4شهرداری و سازمان های وابسته

کل۱۳%۳بخش دولتی ۱۰۰%۲۳جمع 

کل ۱۰۰%۲۳جمع 

گروه شغلی. جدول 4- توزیع پاسخگویان برحسب موقعیت شغلی.جدول 3- توزیع پاسخ گویان برحسب 
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مشاوران ایرانی و خارجی برای اراضی عباس آباد تهیه شده است. 
ح جامع این اراضی، در ســال ۱۳84 به تصویب رســیده  آخرین طر
ح های پیش  که مــورد مطالعاتی این پژوهش می باشــد. طر اســت 
کــز سیاســی )حکومتــی( یــا اقتصــادی  از آن، اغلــب بــه احــداث مرا
پرداخته بودند و تقریبًا هیچ کدام، به جز مصالی تهران، به مرحله 
ح، با رویکردی متفاوت، به دنبال ایجاد  اجرا نرسیدند. اما این طر
مرکز اجتماعی-فرهنگی برای شهر تهران بوده است و تالش نموده 
تا با حفظ چشــم اندازهای طبیعی اراضی، به بعد زیســت محیطی 
که تغییر رویکردهای ذکرشــده  نیز توجه داشــته باشــد. از آنجایــی 
کاربــردی تصمیم گیــری مدیران  ح، معضــالت اخالقــی  در ایــن طــر
گذشت حدود ۱۰ سال از شروع  کنون با  شهری را نشان می دهد و ا
ح، می تــوان نتایــج و پیامدهای آن را مورد بررســی قرار  اجــرای طــر

گردید. داد، به عنوان مورد مطالعاتی این پژوهش انتخاب 
یکــی از وجــوه تمایــز اراضــی عباس آبــاد، وجــود مدیریــت واحد 
کــه از ســال ۱۳5۳  بــا عنــوان »شــرکت نوســازی عباس آبــاد« اســت 
تأســیس شــده اســت. اســاس نامه ایــن شــرکت، بــا هــدف اجــرای 
برنامــه نوســازی اراضــی، بــه تصویب انجمــن شــهر و هیئت وزیران 
کنــون نیز توســط یــک هیئت مدیره ســه نفره  رســید. ایــن شــرکت ا
)شــامل معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری تهــران، معــاون 
معماری و شهرســازی وزارت راه و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت 
نوســازی عباس آبــاد( و یــک مدیرعامــل اداره می شــود و ریاســت 
کلیه ســهام شــرکت نیز  مجمع عمومی آن با شــهردار تهران اســت. 
متعلق به شــهرداری پایتخت اســت. بنابراین، این شــرکت یکی از 

مؤسسات وابسته به شهرداری تهران محسوب می شود.
ح توســعه اراضــی، از ســال ۱۳8۱ و بــا هــدف  تجدیدنظــر در طــر
کار  دســتور  در  ســبز،  فضــای  افزایــش  و  تجــاری  کاربــری  کاهــش 
کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران قرار گرفت. از سال ۱۳8۲ شرکت 
کمیســیون ماده 5،  نوســازی عباس آبــاد به منظــور تحقق مصوبــه 
ح جدید توســعه اراضی اقدام نمود. در سال ۱۳84،  برای تهیه طر
ح  کلیات طر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، چارچوب و 
ح را مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود  ارائه شــده توسط مشــاور طر
ح، ســند  دبیرخانــه شــورای عالــی، شــهرداری تهــران و مشــاور طــر
ح را تهیه و به شــورای  راهبــردی و چارچــوب ضوابــط و مقررات طر
ح جامــع اراضــی عباس آباد در  عالــی ارائــه نماینــد. در نهایــت، طــر

خ 84/۱۲/۱5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  جلســه مور
به تصویب نهایی رسید و جهت اجرا به شرکت نوسازی عباس آباد 
ح های جامع و تفصیلی شــهر  ابــالغ شــد. همچنیــن این شــورا، طر
ح جامع اراضی عباس آبــاد را به عنوان  که طــر کرد  تهــران را موظــف 
کرده و در سند یکپارچه شهر  ح جامع شهر تهران تلقی  جزئی از طر

تهران در نظر بگیرند )شرکت نوسازی عباس آباد، ۱۳88(.
بــر اســاس مصوبات شــورای عالی، شــرکت نوســازی عباس آباد 
کارآمد، اداره و نظارت بر برنامه ها و  وظایف »مدیریت مســئوالنه و 
که در این اراضی تهیه می گردنــد، هدایت بهره برداری  ح هایــی  طر
و  مجوزهــا  صــدور  و  گــذاری  وا مراحــل  کلیــه  اراضــی،  از  صحیــح 
دوره  پایــان  تــا  مربوطــه  نظارت هــای  انجــام  و  الزم  پروانه هــای 
بهره برداری از ساختمان ها« در اراضی را بر عهده دارد )مهندسین 

مشاور نقش جهان-پارس، ۱۳84(.

6. تحلیل یافته ها

مطابــق بــا چارچــوب نظری پژوهــش، یافته های ایــن پژوهش 
که به مقایســه  در دو رویکــرد تحلیــل می گردنــد: یکــی »محتوایی« 
که  ح می پردازد و دیگری »رویه ای«  فرایندهــای تهیه تا اجــرای طر
ح، بر  بــا توجــه به نقش غالب مدیران شــهری در فراینــد اجرای طر

روی این فرایند متمرکز می شود.

6-1- رویکــرد محتوایــی تصمیم گیــری اخالقــی در فرایندهــای 
ح تهیه تا اجرای طر

نتایــج آزمون های آماری مختلف در رابطه با معیارهای رویکرد 
محتوایــی تصمیم گیــری اخالقــی در فرایندهــای تهیــه و تصویب و 
ح، در جدول 5 آمده اســت. با توجه بــه اینکه میانه در  اجــرای طــر
آمار ناپارامتریک نقش مهم تری دارد، از آن برای بررسی اولیه میزان 
توجه به هر یک از معیارها اســتفاده شــده است. بنابراین، در نگاه 
ح در یک ســطح قرار نداشــته و  اول به نظر می رســد فرایندهای طر
هــر چه بــه مرحله اجــرا نزدیک تر می شــود، از میــزان مطلوبیت آن 
کاسته شده است. تحلیل دقیق تر این موضوع نیازمند آزمون های 

که در ادامه بدان پرداخته می شود. آماری است 
بــرای ســنجش میــزان معنــی داری اختــالف بیــن فرایندهــای 
ح، از آزمــون فریدمــن اســتفاده می گردد. در ایــن آزمون، فرض  طــر
صفر مبتنی بر یکســان بــودن میانگین رتبه هــای امتیازات در بین 
که در بین  فرایندهاســت و ردشــدن فرض صفر به این معنی است 
فرایندهــا، حداقــل دو فراینــد از نظر میــزان امتیــازات دریافتی این 
قســمت، بــا هم اختــالف معنــی داری دارنــد. نتایج ایــن آزمون در 
جدول 5، خالصه شــده اســت. با توجه به سطح اطمینان مدنظر 
کوچک تر از ۰.۰5 باشد،  که سطح معناداری  )۹5%(، در هر معیاری 
ح در این معیار،  صفر رد می شود؛ یعنی بین امتیازات فرایندهای طر
اختالف معنی داری وجود دارد. با توجه به جدول مورد اشاره، برای 
ح، اختالف معنی دار وجود دارد.  تمام معیارها بین فرایندهای طر
کــه آزمون فریدمــن به طورکلی به وجــود تفاوت بین  از آنجایــی 
میانگین رتبه ها اشاره می کند، بنابراین، الزم است با آزمون مقایسه 

تصویر 1- موقعیت اراضی عباس آباد در ساختار طبیعی و تاریخی شهر تهران.
مأخذ: )مهندسین مشاور نقش جهان-پارس، 1384(

ح های  تحلیل چالش های تصمیم گیری اخالقی مدیران شهری در طر
توسعه شهری

 

 
 تهران. شهر تاریخی و طبیعی ساختار در آبادعباس اراضی موقعیت -1تصویر 

 (1831 پارس،-جهاننقش مشاور مهندسین): مأخذ
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ح. جدول 5- نتایج آزمون های آماری برای معیارهای رویکرد محتوایی تصمیم گیری اخالقی در فرایندهای تهیه و تصویب و اجرای طر
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کســون، ایــن معنــی داری تفــاوت بیــن فرایندهــا را به صورت  ویلکا
دوبه دو مورد بررسی قرار داد. فرض صفر این آزمون مبتنی بر یکسان 
بــودن میانگیــن رتبه هــای امتیــازات فرایندهــا به صــورت دوبــه دو 
می باشــد. نتایــج تحلیــل ایــن آزمون نیــز در جدول 5 آمده اســت. 
که  بــا توجــه به ســطح اطمینان مدنظــر )۹5%(، در هر مقایســه ای 
سطح معناداری کوچک تر از ۰.۰5 می باشد، فرض صفر رد می شود؛ 
یعنــی بیــن امتیــازات دو فراینــد اختــالف معنــی داری وجــود دارد.
بــا جمع بنــدی نتایــج حاصــل از آزمون هــای آمــاری، می تــوان 
مطلوبیــت مؤلفه هــای رویکــرد محتوایــی در فرایندهــای تهیــه تــا 

ح را به صورت شماتیک در تصویر ۲ ترسیم نمود. اجرای طر
بــا بررســی تصویــر ۲، می تــوان بــه مشــابهت نســبی مطلوبیــت 
فرایندهــای تهیــه و تصویــب و اختــالف قابل توجــه فراینــد اجــرا بــا 
آنهــا در تمام مؤلفه ها اشــاره نمود. همچنیــن در بین عوامل مؤثر، 
عوامــل فــردی بیشــتر از عوامــل محیطی مــورد توجه بوده اســت و 

در عوامــل محیطــی، ایــرادات و معضــالت عمــده ای وجــود دارد. 
ح و  بــه نظــر می رســد همگرایــی نظــر مدیــران مســئول تهیــه طــر
ح  کارفرمای طر کــه به نوعی  مدیــران ارشــد بخش دولتی و عمومی 
ح، با  بوده انــد، موجب شــده اســت تــا تصمیمــات فرایند تهیــه طر
گرچــه به ظاهر  کمتری بــه تصویب برســند. درعین حال، ا اختــالل 
آیین نامه هــای اخالقی وجود دارند و یا بر ضرورت شــهروندمداری 
کید می شــود، امــا همچنان نــگاه عملی در بین مدیران شــهری  تأ
شــکل نگرفته اســت و زیرساخت های قانونی و نظارتی الزم در این 

زمینه نیز وجود ندارد. 
کلــی هنجارهــا در تمــام فرایندهــا، در حد  همچنیــن امتیــازات 
کمتــر از آن بــوده و در فراینــد اجــرا بــا چالــش اساســی  متوســط و 
کسب  کشمکش ها برای  روبه روســت. به نظر می رسد وجود برخی 
قــدرت در فرایندهــای  نفــوذ نامطلــوب جریانــات  باعــث  منافــع، 
مختلف شــده اســت. این موضوع زمانی چالش اساســی می شــود 
)نظیــر  آن  بــا  مقابلــه  بــرای  مشــخص  حمایتــی  راهکارهــای  کــه 
کمتر اندیشــیده  حمایت هــای قانونــی یــا نهادهــای تخصصــی( یــا 
کارآمــدی در ایــن حــوزه بوده انــد. فاصلــه بین  شــده اند و یــا فاقــد 
ح صرفــًا از فاصله همیشــگی نظریه  مطلوبیــت تهیــه تا اجــرای طــر
تــا عمــل ناشــی می شــود؛ بلکــه به نوعــی نشــان دهنده نارضایتــی 

پاسخ گویان می باشد.
گفته شــده، در ادامه  بــرای تحلیل دقیق تــر برخی دالیل نتایج 

به مضامین اصلی سؤاالت باز پرسشنامه پرداخته می شود.

- تأثیر بیشتر »فرد« نسبت به »سیستم«
نظر پاسخ گویان درباره مهم ترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری 
ح جامــع عباس آباد و تغییر نگاه تصمیم گیــری در آن از مرکزیت  طــر
که  گرفت  اقتصادی به مرکزیت اجتماعی-فرهنگی مورد سؤال قرار 

نتایج تحلیل محتوایی آن، در جدول ۶ آمده است.
مطابق با تحلیل نظرات پاســخ گویان، »موافقت رهبر انقالب با 
تبدیــل اراضی به فضای ســبز و فرهنگی« و »هماهنگی و همکاری 
ایجاد شده توسط مدیران بخش های مختلف« اصلی ترین عوامل 
که هر دو، نقش »فرد« را به خوبی  ح بوده اند  مؤثر بر شکل گیری طر
نشــان می دهنــد. همچنین ایــن موضوع، خود نقــش مهمی را در 
ح داشــته  باالتــر بــردن مطلوبیــت فرایندهــای تهیــه و تصویــب طر
اســت. از ســوی دیگــر، دالیــل ایــن امــر را می تــوان در ضعف هــای 
که  کرد. به عبارت دیگر، زمانی  سیســتم مدیریت شــهری جســتجو 

در  اخالقــی  تصمیم گیــری  محتوایــی  رویکــرد  مؤلفه هــای  مطلوبیــت  مقایســه   -۲ تصویــر 
ح. فرایندهای تهیه تا اجرای طر

ح. جدول 6- تحلیل محتوای نظرات پاسخ گویان درباره مهم ترین عوامل و چالش های مؤثر در طر

تعداد عواملنوع عامل
تکرار

درصد 
تکرار

مجموع 
تعداد

مجموع 
درصد

فردی
۳8%۱۹موافقت رهبر انقالب با درخواست وزیر وقت مسکن و شهرسازی

۳4%۶8
کارشناسی ۳۰%۱5هماهنگی و همکاری مدیران بخش های مختلف دولتی، عمومی و 

محیطی
۲۶%۱۳شرایط و انتقادات نسبت به شهرسازی دهه 7۰ شهر تهران

۱۶%۳۲
۶%۳تغییر رویکرد اداره شهر تهران

ح های  تحلیل چالش های تصمیم گیری اخالقی مدیران شهری در طر
توسعه شهری
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سیســتم مدیریت شــهری نتوانســته خواســته های منافع عموم را 
گرفته اند. پیگیری نماید، عوامل فردی نقش اصلی را بر عهده 

- چالش های اساسی در عوامل مؤثر محیطی
همچنین تحلیل محتوای نظرات پاســخ گویان درباره مهم ترین 
چالش های فرایندهای طرح جامع عباس آباد در جدول 7 آمده است.

مطابق جدول 7، پرتکرارترین محور مورد اشاره در چالش های 
گون آنان« بوده  گونا ح، »حضور بازیگران مختلف و رویکردهای  طر
کارشناســی )مهندسان  اســت. به جز بخش های دولتی، عمومی و 
کــه پیش تــر بــدان اشــاره شــد، بازیگــران غیررســمی نظیــر  مشــاور( 
نهادهــای شــبه دولتی و شــبه نظامی و همچنیــن مؤسســات مالی 
کســب منافــع اختصاصــی از طریق اعمــال نفوذ در  و بانکــی، بــرای 
ح، حضــور داشــته اند. درعین حال، عمــوم مردم،  فرایندهــای طــر
ســازمان های مردم نهاد و دانشــگاهیان، حضور بارزی نداشــته اند 

و چندان تأثیرگذار نبوده اند.
سایر موضوعات چالش ها نیز اغلب به تعریف نحوه مدیریت در 
گون،  گونا گرچه در قوانین و مصوبات پشتیبان  اراضی بازمی گردد. ا
بــه مالکیــت یکپارچــه عمومــی اراضــی و مدیریت واحد شــهری آن 
کید شــده اســت، اما همچنان به عنوان یــک معضل باقی مانده  تأ
اســت. بــرای تحقــق ایــن هــدف، الزم اســت ســاختاری در ســطح 
شــهرداری یــک منطقــه )به عنوان مثــال بــرای اعطــای مجوزهــای 
شهرســازی و یــا نظــارت( را برای مدیریــت اراضی تعریــف نمود. اما 
گذشت سال ها، همچنان این موضوع تحقق نیافته است؛  پس از 

درصد تکرارتعداد تکرارچالش ها

حضور بازیگران مختلف با منافع و 
گون گونا 4۳%۲۱رویکردهای 

مشکالت حقوقی و مالکیتی در نبود 
۲5%۱۲مالکیت واحد عمومی

کارآمد نبودن مدیریت واحد و یکپارچه 
۱۹%۹بر اراضی

عدم تعریف سازوکارهای اجرایی برای 
ح ۱۳%۶تحقق اهداف طر

ح. جدول ۷- تحلیل محتوای نظرات پاسخ گویان درباره مهم ترین چالش های فرایندهای طر

ح. جدول 8- نتایج آزمون های آماری برای معیارهای رویکرد رویه ای تصمیم گیری اخالقی در فرایند اجرای طر
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۳۹

چنانچه مجوزهای شهرسازی توسط شهرداری های مناطق داده 
گذاری پروژه ها توسط معاونت های شهرداری  می شوند و اجرا و وا

تهران صورت می گیرد.

فرایندهــای  در  اخالقــی  تصمیم گیــری  رویــه ای  رویکــرد   -۲-6
ح اجرایی طر

نتایــج آزمون های آماری مختلف در رابطه با معیارهای رویکرد 
ح، در جدول 8  رویــه ای تصمیم گیری اخالقــی در فرایند اجرای طر
آمــده اســت. در بررســی اولیــه این جدول و بــا تحلیل معیــار میانه 
که هــر چه رویه تصمیم گیری از شــناخت  گفت  پاســخ ها، می تــوان 
مســائل به ســوی اجرای اخالقی پیش می رود، از میزان مطلوبیت 

کاسته می شود.  آن 
برای ســنجش اختــالف امتیــازات بین معیارهای یــک مؤلفه و 
همگــن بــودن ایــن معیارهــا، از آزمون فریدمــن اســتفاده می گردد 
کــه فــرض صفر آن، یکســان بودن میانگیــن رتبه هــای امتیازات در 
بیــن معیارهاســت. با توجه به ســطح اطمینان مدنظــر )۹5%(، در 
کوچک تر از ۰.۰5 باشــد، فرض  که ســطح معناداری  هر مقایســه ای 
صفر رد می شود. با توجه به جدول 8، در تمام موارد، دلیلی برای 
رد فــرض صفر وجود نــدارد. به عبارت دیگر، معیارهــای هر مؤلفه را 

می توان همگن فرض نمود.
جمع بندی مطلوبیت رویه های تصمیم گیری اخالقی در فرایند 

ح، به صورت شماتیک در تصویر ۳ ترسیم شده است. اجرای طر
کلی را می توان مشــاهده نمود:  بــا توجــه به تصویــر ۳، دو نکته 
رویه هــا در ســطح مطلوبیــت متوســط  تقریبــًا همــه  اینکــه  یکــی 
و پایین تــر از متوســط قرارگرفته انــد و دیگــر آنکــه هــر چــه رویه هــا 
کاســته  بــه اجــرای اخالقــی نزدیک تــر می شــود، از مطلوبیــت آن 
گزینه های نسبتًا اخالقی فراروی  گرچه  می شــود. به نظر می رســد ا
کاهش  گزینه نهایی، با  مدیران بوده اســت، اما در مرحله انتخاب 
کافی به  مطلوبیت روبرو بوده اســت. این موضوع را در عدم توجه 
کالن و اهداف توسعه شهری و همچنین حضور و تعامالت  قوانین 
گفت تفاوت  کــرد. همچنین می تــوان  بازیگــران می توان جســتجو 
ح محدود  بیــن نظر تا عمل، صرفًا به فرایندهای تهیه تا اجرای طر
نیســت؛ بلکــه در رویه هــای تصمیم گیری نیــز اختالف بیــن ایده تا 
اجرا مشــهود اســت. نکته قابل تأمل دیگر آنکه نظارت و بازبینی در 
گرفته اســت؛ بنابراین درحالی که  پایین ترین ســطح مطلوبیت قرار 
انتظار می رود بتواند وضعیت اجرا را بهبود ببخشد، خود وضعیت 

نامطلوب تری دارد.
برای بررســی دقیق تــر برخی دالیل این نتایج، اســناد و قوانین 
گرفته اســت.  مرتبط با مدیریت اراضی عباس آباد مورد تحلیل قرار 

نتایج این تحلیل را می توان در محورهای زیر اشاره نمود:

- تعارض قوانین در تعیین ماهیت مدیریت اراضی
بررســی قوانیــن مرتبــط بــا مدیریــت اراضــی عباس آبــاد نشــان 
کــه از ابتدای قانون گــذاری، مدیریت واحد شــهری برای  می دهــد 
بــا  آن تعریف شــده و بدیــن منظــور، شــرکت نوســازی عباس آبــاد 
هویتی مســتقل تأســیس می گردد. اما آنچه در بطــن قوانین دیده 
می شــود، تعــارض قوانیــن در تعییــن ماهیت این ســازمان اســت. 
به عنوان مثــال، مطابــق قانــون اجــرای برنامه نوســازی عباس آباد 
خ ۱۳5۰/۳/۱5(،  )مصــوب مجلس هــای شــورای ملــی و ســنا مــور
ایــن شــرکت بــا ماهیتی بازرگانی تأســیس می گــردد، امــا در مصوبه 
خ  شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری )شــماره ۳۰۰/7۲۱/د مــور
۱۳84/5/۲( بــر ماهیــت عمومــی آن و تحت مالکیــت عمومی قرار 
کالن  کید می گــردد. بنابرایــن، درحالی کــه قوانین  گرفتــن اراضــی تأ
نقش مؤثری در شناخت مسائل اخالقی دارند، خود دچار نقص و 
تعارض هستند و اتخاذ رویکردهای متضاد را امکان پذیر می نمایند. 
زمیــن  گــذاری  وا تهــران،  شــهرداری  مدیــران  به عنوان مثــال، 
مجتمــع چندعملکــردی متــروی حقانــی را قانونی می داننــد. زیرا 
کاربری  طبــق قانون اجــرای برنامه نوســازی عباس آباد، بر اســاس 
نوســازی  شــرکت  اســاس نامه  طبــق  و  اســت  بــوده  جامــع  ح  طــر
عباس آبــاد، بــه بخــش خصوصــی فروختــه نشــده اســت؛ بلکــه به 
گذار  شــرکت زیرمجموعــه یــک بانــک با ســهام عمومــی و دولتــی وا
کالن  گشته است. حال آن که این عمل، نقض غرض تحقق اهداف 

ح جامع، یعنی مالکیت عمومی اراضی است.  طر

- فضای غیرشفاف تصمیم گیری های مدیریتی
در یک فضای غیرشــفاف مدیریتی، بازیگران پرقدرت با راحتی 
کسب منافع اختصاصی حضور خواهند یافت و  بیشتری نسبت به 
یا اساسًا هر اتفاقی محتمل خواهد بود. بنابراین، نبود شفافیت در 
نهاد شهرداری تهران و تداخل قوانین و مصوبات، همچنان نقاط 
گذاشــته است. ابهام فراوانی در خصوص پروژه های اراضی را برجا 

رعایــت  به جــای  حقانــی،  مجتمــع  پــروژه  در  به عنوان مثــال، 
کم  کثر سطح اشغال ۱۰ درصد و ترا ح جامع یعنی حدا مصوبات طر
کمیســیون ماده پنج شــهرداری تهــران، در  ۱۰۰ درصــد، بــا مصوبــه 
یک وســعت 7.5 هکتــاری به 4۱۲.۰۰۰ مترمربــع زیربنا )حدود پنج 
ح( در ۳۲ طبقه می رســد. اما به دلیل نبود  برابــر میزان مصوب طر
کاوی جزئیات  که این روندها را مستندسازی کند، وا سازوکارهایی 
گرچه برخی از این دالیــل را می توان در  دالیــل آن ســاده نیســت. ا

کرد. اعمال نفوذ و تهاتر بدهی های شهرداری تهران جستجو 

کردن امکان نظارت - محدود 
که شرکت نوسازی  ح شده، انتظار می رود  در برابر انتقادات مطر
عباس آبــاد به عنــوان مدیریــت واحــد ایــن اراضــی، بتوانــد نقــش  ح. تصویر 3- مقایسه مطلوبیت رویه های تصمیم گیری اخالقی در فرایند اجرای طر

ح های  تحلیل چالش های تصمیم گیری اخالقی مدیران شهری در طر
توسعه شهری
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4۰
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۶

کافی )چه  کند. اما این شــرکت، امکان نظارت  نظارتــی خود را ایفا 
از حیــث نیــروی انســانی در اختیــار و چــه اختیارات تفویض شــده 

شهرداری تهران( بر پروژه ها را ندارد.
بنابراین، از یک سو شرکت نوسازی عباس آباد و سایر نهادهای 
نظارتــی نظیــر شــورای شــهر، پشــتوانه های الزم بــرای جلوگیــری 
تضییــع حقــوق عمومــی را نداشــته اند و از ســوی دیگــر، قوانیــن 
مصــوب نیز بــه دلیل وجود تداخل ها، نتوانســته اند چنین نقشــی 
را داشــته باشــند. در ایــن صــورت، بــه نظر می رســد تضعیــف نهاد 
مدیریــت واحــد اراضــی عباس آباد، به نوعــی تضمین کننــده منافع 

اختصاصی سایر بازیگران مؤثر باشد.

6-3- تحلیل همگرایی نظرات پاسخ گویان
که اشاره شد، پاسخ گویان هم شامل دست اندرکاران  همان طور 
فرایندهــای مختلــف تهیــه و تصویــب و اجــرای طرح بوده انــد و هم 
و  )نظیــر دانشــگاهیان  افــراد مســتقل  و  برخــی منتقدیــن  شــامل 

معیارها
میانگین رتبه

کای دو سطح معناداریدرجه آزادیمقدار 
دولتیشهرداریمردم نهاددانشگاهیمهندسان مشاور

۱۰.58۱۲.8۳۳.۰۰۱۲.8۳۱4.۳۳7.۲۱۹4۰.۱۲5رویه فنی

8.8۳۱۳.۰۰8.۱۳۱7.75۱۳.8۳۶.7۶54۰.۱4۹اصول اخالقی

7.۶7۱۲.5۰۱۳.۰۰۱۳.8۳۹.8۳۳.55۰4۰.47۰اعتماد

7.۹۲۱4.۹۲۱۲.88۱۳.۲5۱۱.5۰4.۱544۰.۳8۶سازوکار

۱۱.5۰۱۳.588.۰۰۱4.۲5۱۲.۱7۳.۱۰84۰.54۰ارتباطات

8.۰۰۱۱.5۰۱5.۰۰۱7.۳۳8.۰۰8.۲۹۶4۰.۰8۱پاسخ گویی

8.۰۰۱۲.۶78.75۱8.۶۳۱4.۱78.5۹۱4۰.۰7۲شفافیت

سازمان های مردم نهاد غیروابسته(. بنابراین، الزم است معنی داری 
گــروه شــغلی بــرای تمــام معیارهــا، مورد  تفــاوت پاســخ ها برحســب 
بررسی قرار گیرد. بدین منظور، با آزمون کروسکال-والیس به بررسی 
گروه شغلی پاسخگو در امتیازات داده شده پرداخته شد  میزان تأثیر 
کــه نمونه آن برای معیارهــای اجرای اخالقی )از رویکــرد رویه ای( در 

جدول ۹ آمده است. 
در ایــن آزمــون، فــرض صفــر مبتنــی بر یکســان بــودن میانگین 
گروه های مختلف شغلی است. با توجه  رتبه های امتیازات در بین 
کوچک تر  بــه ســطح اطمینــان مدنظــر )۹5%( و ســطح معنــاداری 
گفــت دلیلــی بــرای رد فــرض صفــر وجــود نــدارد؛  از ۰.۰5 می تــوان 
گروه های شــغلی در پاســخ ها وجود  یعنــی تفــاوت معنی داری بین 
ندارد. با توجه به اینکه برای ســایر معیارها نیز نتیجه مشــابه بود، 
که از  بنابراین، در مجموع می توان اذعان نمود تفاوت تأثیرگذاری 
گروه شــغلی پاسخ گویان متأثر باشــد، دیده نمی شود و بین نظرات 

پاسخ گویان، همگرایی بسیار باالیی مشاهده می شود.

گروه شغلی. کروسکال-والیس برحسب  جدول 9- نمونه نتایج آزمون 

گردید تــا چالش ها و معضــالت فراروی  در ایــن پژوهــش تــالش 
گیرد و  مدیــران شــهری در تصمیم گیری اخالقی مورد بررســی قــرار 
چارچــوب اخالقی متناســب با تصمیم گیری مدیران شــهری ایران 
گردد. به منظور بررسی عملی این  ح های توسعه شهری ارائه  در طر
ح جامع اراضی عباس آباد )مصوب ســال ۱۳84(«  چارچوب، »طــر
به عنــوان مــورد مطالعاتــی برگزیده شــد. ایــن پژوهــش، یافته های 

خود را در دو رویکرد محتوایی و رویه ای مورد تحلیل قرار داد.
کــه  نتایــج ایــن یافته هــا در رویکــرد محتوایــی نشــان می دهــد 
تصمیم گیری های اخالقی فرایندهای طرح جامع اراضی عباس آباد، 
هــر چــه از تهیــه طــرح بــه ســمت اجــرای طــرح پیــش می رونــد، از 
محتوای اخالقی دورتر می شوند. فرایند تهیه و تصویب این طرح در 
ســال های اولیه خود، با همگرایی نظر مدیران بخش های مختلف 
گردیده و توانسته تا حدودی، متضمن  )اعم از دولتی و عمومی( آغاز 

گرچه اهــداف اولیه طرح  منافــع عمومــی و ملی باشــند. بنابرایــن، ا
بــه منافــع عمومــی و زیســت محیطی توجــه داشــته، امــا فاصلــه ای 
که نشــان  بیــن مطلوبیــت فراینــد تهیه و تصویب نیز دیده می شــود 
کشــمکش ها بین بخش های دولتــی و عمومی برای  از وجــود برخی 
کســب منافــع و برخــی تغییــرات و اعمــال نفوذهــا از ســوی مدیــران 
ایــن موضــوع همچنیــن  فراینــد تصویــب دارد.  ایــن بخش هــا در 
نشــان دهنده تأثیرگذاری بیشتر عوامل فردی در تصمیم گیری های 
کارآمــدی سیســتم مدیریت شــهری در تحقق  مدیریتــی اراضــی و نا
اهداف خود می باشــد. به عبارت دیگر، سیســتم مدیریت شهری در 
که اهداف  کند  کالن، نتوانسته است چنان سیاســت گذاری  ســطح 
عالــی خــود را تضمیــن نمایــد. بخشــی از ایــن عوامــل را می تــوان به 
کلی تر، موضوع قدرت به عنوان بخشــی  فشــارهای بیرونــی و به طور 
گرچه  جدایی ناپذیــر از مدیریت شــهری مرتبط دانســت. بنابراین، ا

نتیجه
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کافی نیست؛  همگرایی مدیران برای ایجاد تعامل الزامی است، اما 
بلکــه الزم اســت امــکان حضور همــه ذی نفعــان در تصمیم گیری ها 
کاهش مطلوبیت فرایند اجرا نشان می دهد  فراهم شود. همچنین 
که منافع اختصاصی در آن، بیش از سایر فرایندها توانسته است در 

نقش اهداف سودجویانه دخیل شود. 
کید پژوهش بر نقش مدیران شهری است،  با توجه به اینکه تأ
ح به طور  لــذا رویه هــای تصمیم گیری اخالقــی در فرایند اجــرای طر
گرفت. تحلیل یافته های پژوهش از رویکرد  خــاص مورد توجه قرار 
ح جامع اراضی عباس آباد نیز نشــان دهنده  رویــه ای در اجرای طــر
کاهــش مطلوبیــت، از ایــده اخالقــی )گزینه هــای اخالقــی اولیــه( تا 
اجــرا )گزینه هــای اجرایــی شــده( می باشــد. در ایــن زمینــه، وجود 
گــون و تعارضــات آنهــا را نمی تــوان امــری نامطلــوب  گونا بازیگــران 
کــه مدیران بــا بهره گیری از فرصت های ایجادشــده،  دانســت؛ چرا 
می تواننــد حضــور بازیگــران را مؤثر ســازند. آنچه این موضــوع را به 
نقطه ضعف تبدیل می ســازد، فراهم شــدن امکان نفوذ نامطلوب 
بازیگــران قدرتمند )نظیر بخش غیررســمی( و عدم حضور بازیگران 
و  ضعــف  همچنیــن  اســت.  مردمــی(  نهادهــای  و  )مــردم  اصلــی 
تداخــل قوانیــن در تعییــن ماهیــت مدیریــت واحد اراضــی، باعث 
تضعیــف ایــن نهــاد بــرای جلوگیــری از تضییــع حقــوق عمومــی و 
تضمیــن تأمیــن منافع اختصاصی بازیگران قدرتمند شــده اســت. 
کــه در رویکــرد تحلیلی بدان اشــاره شــد،  تأثیــرات فــردی مدیــران 
ایــن ضعــف را روشــن تر می نمایــد؛ چنانچه بــا تغییــرات مدیریتی، 
کلــی مرتبــط با ماهیــت مدیریت اراضی نیز به ســرعت  رویکردهــای 
کــه علی رغم  تغییــر پیــدا می کننــد. این موضوع باعث شــده اســت 
ح جامع اراضی عباس آباد به منافع عمومی  توجهــات مصوبات طر
ح، موارد ناقض این اهداف  و زیست محیطی، در فرایند اجرای طر
کالن به شــکل عملی قانونی از ســوی مدیران شــهری اتخاذ شود. 
حمایت هــای  )نظیــر  مشــخص  حمایتــی  راهکارهــای  همچنیــن 
کمتر  قانونی یا نهادهای تخصصی( برای مقابله با این چالش ها یا 
کارآمدی در ایــن حــوزه بوده اند. با  اندیشــیده شــده اند و یــا فاقــد 
نبود شــفافیت در سیســتم مدیریت اراضی نیز بازیگران پرقدرت با 
کسب منافع اختصاصی حضور خواهند  راحتی بیشتری نسبت به 
یافــت و یــا اساســًا هــر اتفاقــی محتمــل خواهــد بــود. عالوه بــر آن، 
شــرکت نوســازی عباس آباد و ســایر نهادهای نظارتی نظیر شورای 

شــهر، پشــتوانه های الزم بــرای جلوگیری تضییع حقــوق عمومی را 
نداشــته اند. مجمــوع این عوامل، به تضعیــف نهاد مدیریت واحد 
اراضــی عباس آبــاد در جهت تضمین قدرت و منافع ســایر بازیگران 

)نظیر شهرداری تهران( منجر شده است.
که  کلــی، نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد  در یــک جمع بنــدی 
عــالوه بــر اهمیــت و ضــرورت مفهــوم »اخــالق« به عنــوان وظایف و 
مســئولیت های مدیــران شــهری، رعایــت اصــول اخالقــی، یکــی از 
اساســی ترین زیربناهــای پایــداری نظــام مدیریــت شــهری خواهد 
بــود. به عــالوه، در ایــن تحقیــق، از »اخــالق« هم در جهــت تحلیل 
در  تصمیم گیــری  مناســبات  و  روابــط  کــردن  روشــن تر  و  ماهیــت 
ح هــا و پروژه هــای شــهری و هــم در جهــت ارزیابــی وضعیــت  طر
گردید  تصمیم گیری اخالقی در یک نظام مدیریت شهری استفاده 
که یکی دیگر از نوآوری های خاص این تحقیق محســوب می شود. 
این موضوع می تواند قدمی به ســوی پاســخگویی به این پرســش 
که چرا همچنان راه حل های ارائه شــده در مطالعات قدرت  باشــد 

شهری، در ایران نتوانسته اند به مرحله اجرا برسند.
که  گرفته، برخی از راهکارهایی  با توجــه به تحلیل های صورت 
ح جامع  در بهبــود وضعیــت تصمیم گیــری اخالقی در مدیریــت طر

اراضی عباس آباد می تواند مؤثر واقع شود، ارائه می گردد:
- بازبینــی و تکمیــل منشــور اخالقــی مدیریــت واحــد اراضــی بر 
اساس ارزش هایی نظیر عدالت، منافع عمومی، مسئولیت پذیری، 
درســت کاری، شــفافیت، پاسخ گویی، مشــارکت فعال شهروندان و 

رعایت قوانین و مقررات؛
بــرای  اخالقــی  تصمیم گیــری  چارچــوب  ارزیابــی  و  تکمیــل   -
تصمیمات کالن اتخاذشده در اراضی و پیوست نمودن آن در اسناد؛
- تهیــه چک لیســت ارزیابــی اخالقی بــرای پیوســت نمودن به 

تصمیمات سطح خرد اتخاذشده در اراضی؛
- انتشار به روز جزئیات برنامه ها، عملکرد و قراردادهای اراضی 

در جهت شفافیت اطالعاتی؛
- اســتفاده از ظرفیــت ســازمان های مردم نهــاد در مدیریــت و 

کارآمد اراضی؛ بهره برداری 
- مشــارکت بــا بخش خصوصــی از طریق پروژه هــای بلندمدت 
بــا حفظ مالکیت یکپارچــه و تقویت نقش فضــای عمومی به جای 

روند فعلی تجاری سازی و لوکس سازی در اراضی.

پی نوشت ها

کارها بر اساس اصول پذیرفته شده  Deontological ۱ به تعبیر کلی یعنی انجام 
کانت(. که وظیفه و تعهد محسوب می شوند )نظیر تئوری اخالقی  عام 

بــودن افعــال، برحســب پیامدهــا و نتایــج آن  کــه اخالقــی   Teleological ۲
کیاولیسم(. قضاوت می شود )نظیر تئوری های اخالقی فایده گرایی و ما

3 Public Administration.
4 Integrity.
5 Compliance.
6 Systematic.

7 Responsibility.
8 Substance.
9 Procedure.
10 Mixed-Method.
11 Simultaneous Attempt.

گزینه هــا، از مقیــاس دوقطبــی فاصله ای )اعــداد فرد ۱ تا ۹(  ۱۲ در امتیازدهــی 
گرچه به دلیل ماهیــت ناپارامتریک آزمون ها، شــیوه امتیازدهی  اســتفاده شــد؛ ا

تأثیری در نتایج نهایی ندارد.

ح های  تحلیل چالش های تصمیم گیری اخالقی مدیران شهری در طر
توسعه شهری
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نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۶

۱۳ عالوه بر آن، هماهنگی با افراد پاســخ گو نیز به دلیل مشــغله های زیاد آنها، 
با محدودیت هایی مواجه بود. همچنین به نظر می رســید برخی از پاســخ گویان 
ح(، از  بــه دلیل نوع ســؤاالت پژوهــش )کنــکاش در فرایندهای تصمیم گیــری طر

همکاری و ارائه اطالعات خودداری می نمودند.
14 Kolmogorov–Smirnov Test.
15 Friedman Test.
16 Wilcoxon Test.
17 Kruskal-Wallis H Test.
18 Directed Content Analysis.

۱۹ از نظر برخی پژوهشگران، مفهوم روایی و پایایی تحقیقات کّمی را نمی توان 
کیفی به کار برد و باید معیارهای متناســب دیگری نظیر قابلیت  بــرای تحقیقــات 
گردد. حساسیت نظری به زبان ساده یعنی  اعتماد یا حساســیت نظری بررســی 
محقق باید به اندازه کافی از مباحث نظری مرتبط با موضوع اطالع داشته باشد.
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