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تحلیل چالشهای تصمیمگیری اخالقی
مدیرانشهری در طر حهای توسعه شهری*

مورد مطالعاتی :طرح جامع اراضی عباسآباد تهران (مصوب سال )1384
غالمرضا کاظمیان ،1سیدحسین بحرینی ،2مهدی حسینی دهاقانی
 1دانشیار مدیریت شهری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 2استاد دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 3کارشناس ارشد مدیریت شهری ،دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
**3
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مدیــران شــهری در برابــر معضــات پیچیــده و فرا گیــر اخالقــی عرصــه شهرســازی ،نیازمنــد مدلهــای
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اخالقی کاربردی هستند که هم رفتار آنان و هم نظام ارزشی مدیریت شهری را هدایت و کنترل نماید.
پژوهــش حاضــر ،بــه ارائه چارچــوب تصمیمگیری اخالقی مدیران شــهری و تحلیــل چالشهای تحقق
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آن در طــرح جامــع اراضــی عباسآبــاد تهران (مصوب  )1384با اســتفاده از روش تحقیــق تلفیقی (کمی
و کیفــی) پرداختــه اســت .در بخش ّکمی ،از آزمونهــای آماری ناپارامتریک برای تحلیل پرسشــنامه از
 23نفر از متخصصان و صاحبنظران و در بخش کیفی ،از تحلیل محتوای هدایتشده برای سؤاالت
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باز پرسشــنامه ،اســناد و قوانین اســتفاده شــده اســت .یافتههای این پژوهش نشــان میدهد هر چه
فرایندهــای طــرح ،از تهیــه به اجرا پیش م ـیرود ،از زمینههای اخالقی دورتر میشــوند و این اختالف،

A

در فراینــد اجــرا مشــهودتر اســت .همچنیــن در فراینــد اجرای طــرح ،هر چــه رویههــای تصمیمگیری از
شناخت مسائل اخالقی بهسوی اجرای گزینههای اخالقی پیش میرود ،مطلوبیت آن کمتر میشود.
مهمتریــن چالشهــا و دالیل این نتایــج را میتوان در اتکا به تأثیرات عوامل فــردی در برابر نا کارآمدی
نظام مدیریت یکپارچه اراضی ،ضعف قوانین در تعیین ماهیت مدیریت واحد اراضی ،تعارضات منافع
بازیگران گونا گون ،فشارهای بیرونی در برابر رعایت اصول اخالقی و عدم توازن تأمین منافع اختصاصی
و عمومی ،جستوجو نمود.
واژههای کلیدی
مدیریــت شــهری اخالقــی ،چارچوب تصمیمگیــری اخالقی ،چالــش تصمیمگیری اخالقــی ،طر حهای
توسعه شهری ،اراضی عباسآباد تهران.
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* ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامه کارشناســی ارشــد نگارنده ســوم با عنــوان «تحلیل چالشها و تدویــن چارچوب تصمیمگیــری اخالقی مدیران
شهری در طر حهای توسعه شهری؛ مورد مطالعاتی :طرح جامع اراضی عباس آباد ( »)1384-1394و به راهنمایی نگارندگان اول و دوم میباشد
که در شهریورماه  1395در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران به انجام رسیده است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09139201407 :نمابر.E-mail: mehdi.hosseini@ut.ac.ir ،021-66955628 :
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مقدمه
یکــی از زمینههــای مــورد توجــه نظریههــای شهرســازی و
رویکردهای مدیریت شــهری دهه اخیر ،روابط و مناســباتی اســت
کــه به عدم حصول نتایج مورد انتظار در طر حهای شــهری ،منجر
شــدهاند .بهعنوانمثــال ،مطالعات قدرت شــهری (هم در تجارب
جهانــی و هــم در ایران) تــاش نمودند تا انواع مختلــف این روابط
را روش ـنتر ســازند .از ســوی دیگــر ،نگرانیهایــی که بــر روی روابط
مناســب بیــن حکومت محلی ،جامعــه و فرد وجود داشــت ،منجر
شــد تــا بیشازپیــش به مباحث اخالقــی در این حوزه توجه شــود.
اما این تنها جنبهای نیســت که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که
مشــکالت و معضالت اخالقی در عرصه مدیریت شــهری ،به لحاظ
پیامدهــای گســترده ،راهحلهــای گونا گــون ،نتایــج ،رویدادهای
نامطمئــن و برداش ـتهای شــخصی ،بســیار پیچیــده و فرا گیــر
هستند.
یکــی از زمینههای مناســب برای تحلیــل جنبههای اخالقی در
نظــام مدیریــت شــهری ،موضــوع تصمیمگیــری اســت .در ادبیات
علــم مدیریــت ،بســیاری از رفتارهــا و اقدامــات مدیــران ،متأثــر از
ارزشهای اخالقی دانســته میشــود و همچنیــن تصمیمگیری را،
روح وظایــف مدیر میدانند .به همین دلیل ،دغدغههای اخالقی
نیز اغلب در مقام انتخاب تصمیم بروز میکنند و ازاینرو ،بهعنوان
مسئله اصلی این پژوهش نیز مورد توجه قرار داده شده است.
جمعبنــدی مــوارد پیشگفتــه ایــن نکتــه را آشــکار میکنــد کــه
مدیــران شــهری ،بــرای حــل مســائل اخالقــی ،نیازمنــد الگوهــا و
چارچوبهــای اخالقی هســتند که به رفتارهــا و اعمال آنان جهت
دهــد؛ چــرا که عــدم وجود مدلهــا و اصول اخالقی مــدون موجب
میشــود تــا هــر فــرد دســت بــه عملــی بزنــد کــه شــاید از دیــدگاه او
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 .1پیشینه پژوهش
مسائل اخالقی در نظریههای برنامهریزی دهه اخیر بسیار مورد
ارجاع شده است .در یکی از مهمترین مطالعات این حوزه ،کمپبل
و مارشـ�ال ( ،)Campbell & Marshal, 1999بــه تحلیــل نظریههــای
برنامهریزی از دو دیدگاه فلسفی اخالقی غرب ،یعنی وظیفهگرایی 1و
غایتگرایی 2پرداختهاند .بهزعم آنها ،نظریات برنامهریزی ارتباطی و
پرا گماتیستی به دیدگاه وظیفهگرایی ،نظریه برنامهریزی تکنوکرات
بــه دیــدگاه غایتگرایی و نظریــه برنامهریزی وکالتی بــه ترکیبی از هر
دو دیدگاه نزدیک اسـ�ت .پـلاژر ( ،)Pløger, 2004با تحلیل تجربیات
برنامهریزی کشور نروژ و با در نظر گرفتن توأمان جنبههای نظری و
ً
عملی ،اذعان میکند که تقریبا همه نظریات برنامهریزی متأثر از دو
دیدگاه اخالقی نامبرده شده هستند.
ً
همچنیــن تحقیقــات داخلــی که مشــخصا بــه موضــوع اخالق و
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بهترین باشــد ،امــا از نظر اخالقی مطلوب نباشــد .بنابراین ،تالش
یگــردد تا چارچوب تصمیمگیری اخالقی این پژوهش ،بر مبنای
م 
نیازهــای عملی مدیران شــهری ایران و تعهــدات و نقشهای آنها
در حوزه عمومی و بهطور خاص در طر حهای توسعه شهری ،ارائه
گردد .بدین منظور« ،طرح جامع اراضی عباسآباد (مصوب ســال
 »)1384که در طی دهههای گذشــته همواره یکی از مســائل مهم
برنامهریــزی و مدیریــت شــهری تهران بوده اســت ،بهعنــوان مورد
مطالعاتــی ،انتخــاب شــده و تــاش گردیده تــا به پرســشهای زیر
پاسخ داده شود:
 چارچــوب اخالقی متناســب با تصمیمگیری مدیران شــهریایران ،چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
 مدیران شهری در تصمیمگیری فرایندهای این طرح ،با چهچالشهای اخالقی مواجه بودهاند؟
 در هر یک از فرایندهای تهیه ،تصویب و اجرای این طرح ،بهچــه میزان بــه زمینههای تحقق تصمیمگیری اخالقی توجه شــده
است و آیا بین آنها ،تفاوتی از این نظر دیده میشود؟
 در فرایندهــای اجــرای ایــن طرح ،به چه میــزان به رویههایتصمیمگیری اخالقی توجه شده است؟
پاســخ بــه ســؤاالت فــوق ،اهمیــت و ضــرورت ایــن پژوهــش را
بیشازپیش روشن میسازد؛ چرا که علیرغم تأ کید رو به گسترش
مباحــث اخالقــی ،مطالعات معــدودی بر مبنــای نیازهای عملی و
کاربــردی مدیران شــهری صورت گرفته اســت .عالوه بــر آن ،تالش
یگــردد تــا دالیــل و عوامــل دشــواری و پیچیدگــی تصمیمگیــری
م 
اخالقــی مدیــران شــهری و نتایــج راهکارهای اتخاذشــده از ســوی
آنها ،مورد تحلیل قرار گیرد.
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شهرسازی پرداخته باشند ،به دو پایاننامه با گرایش طراحی شهری
محــدود میشــود .شــکورنیاز ( ،)1389بــر پایــه نظریههــای طراحــی
اخالقمحــور در حیطههــای اجتماعــی و زیســتمحیطی ،بنیــان
طراحی شــهری اخالقمحور را در ســه اصل عدالت ،آزادی و کرامت
انســان معرفــی مینمایــد و شــریفی ( )1392تــاش نموده تا منشــور
اخالق حرفهای طراحی شهری را بر مبنای نظریه اخالقی حقوقمحور
کــه متضمــن توجــه بــه حقــوق همــه گروههاســت ،ارائــه نمایــد.
در زمینــه تصمیمگیــری اخالقــی مدیــران شــهری ،تحقیقــات
چندانی صورت نگرفته است .مرتبطترین این تحقیقات را میتوان
با محوریت مدیریت بخش عمومی 3شناسایی نمود که با دو دیدگاه
انجــام شــدهاند :یکــی درســتکاری 4و دیگــری انطباقــیPaine,( 5
 .)1994دیــدگاه اول بــر خودکنترلی مدیران تمرکــز میکند و دیدگاه
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دوم ،بر اهمیت کنترلهای خارجی بر روی رفتار مدیران (�Maess
 .)chalck, 2005, 23م��رور پژوهشها (نظیــر Menzel, 2007; Cox,
 )2009نشان میدهد امروزه توجه بیشتری به دیدگاه درستکاری
میشــود کــه تأ کیــد آن در نحــوه آمــوزش مدیــران ،بــر شــیوهها و
ارزشه��ای تصمیمگی��ری اخالق��ی اس��ت (.)Paine, 1994, 113
همچنیــن اراضــی عباسآبــاد تهــران نیــز مــورد توجــه چندیــن
پژوهــش بــوده اســت .پورمحمدرضــا ( ،)1388طر حهــای اراضــی
عباسآبــاد از دوره پهلوی تا طــرح فعلی را مورد تحلیل و بازخوانی
قرار داده اســت .وی این طرح را از نخســتین پژوا کهای پایداری
معمــاری و شهرســازی و ترجمان کالبدی مفاهیــم زندگی روزمره و
حیات مدنی میداند .قریشی و دیگران ( ،)1395به ارزیابی الگوی
تعامالت شــهروندان بــا پروژههای بزرگمقیاس اراضــی عباسآباد
پرداختهانــد .آنها نتیجه میگیرند که این پروژهها ،علیرغم صرف
هزینههای ســنگین و عدم مشــارکت شــهروندان در احداث ،مورد
استقبال مخاطبین قرار گرفته است .درعینحال ،این پژوهشها
کمتــر بــه چالشهــای مدیریتــی و عوامل مؤثــر بــر فرایندهای طرح
جامع اراضی پرداختهاند.
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 .2رویکردهــای تصمیمگیری اخالقی مدیران
شهری

o
e

رویکردهــای گونا گــون بــه تصمیمگیــری اخالقــی را از دو جنبــه
میتــوان مــورد توجه قــرار داد :برخی تــاش کردهاند تــا هنجارها و
اصــول اخالقــی را تشــریح کننــد و برخــی دیگر بــر فراینــدی که الزم
است طی شود تا یک تصمیم اخالقی اتخاذ شود ،تأ کید کردهاند.
در ادامــه ،مهمتریــن پژوهشهــای مطرح در هر رویکــرد ،معرفی و
بررسی خواهند شد.
رویکرد هنجاری تصمیمگیری اخالقی
یکی از مورد ارجاعترین نظریههای روانشناسی در این زمینه،
نظری��ه رش��د اخالق��ی کولبرگ ( )Kohlberg, 1958اســت .وی ،ســه
ً
تــراز اخالقــی را مطرح میکند کــه مجموعا به شــش مرحله منتهی
میشوند .از نظر وی ،دالیل تبعیت از معیارهای اخالقی به ترتیب
عبارتاند از :اجتناب از مجازات ،کســب پاداش ،تحســین شــدن،
اطاعــت از قانــون ،رعایــت قراردادهــای اجتماعــی ،وجــدان فردی
(منصــور .)190 ،1378 ،در حــوزه مدیریــت ،هانــت و ویتل (،)2006
به بســط جایگاه شــناخت اخالقی در تصمیمگیری پرداختهاند .از
نظــر آنهــا ،تصمیم اخالقــی ،تلفیقی از توجه همزمــان به دو مکتب
وظیفهگرایــی و غایتگرایــی اســت کــه در اولــی ،میــزان مطابقــت
بــا قوانیــن و مقــررات اهمیــت دارد و در دومــی ،نتیجــه یــا پیامــد
تصمی��م ( .)Hunt & Vittel, 2006در حوزه مدیریت بخش عمومی
نیــز میتوان بــه لویس ( )2005اشــاره نمود کــه هنجارهای اخالقی
مدیران را بر مبنای پنج ارزش اساسی مشترک ارائه داده است.1 :
مسئولیتپذیری ،با داشتن صالحیت و شفافسازی  .2بیطرفی،
بــا شــمول حدا کثــری و توجــه بــه منفعــت عمومــی  .3اجتنــاب از
آســیب زدن ،بــا ارائــه راهحلهــای جایگزیــن .4منفعترســانی ،با
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همدلــی و یاریرســاندن  .5عدالـ�ت و انصـ�اف ،با پیـ�روی از قوانین
(.)Lewis, 2005, 7
بهجــز هنجارهــا ،در پژوهشهای دیگر به عوامــل مؤثر بر اتخاذ
تصمیم اخالقی پرداخته شده است .از نظر فرل و گرشام (،)1985
شــیوههای مختلــف تصمیمگیــری و طــرز رفتــار افــراد مختلــف
تصادفی نیســت و ویژگیهای فردی (شامل دانش ،صفات ،نیات
و ارزشهــای فردی) و ســازمانی (مانند تعامل با همکاران ،رهبری
و نظــارت ،قــدرت و نفوذ مدیران ،وجــود آییننامه رفتار حرفهای)
در پیدای��ش چنی��ن رفتارهایی مؤثر هس��تند (Ferrel & Gresham,
 .)1985دفــت ( )1382نیز چهــار عامل اثرگذار بر اخالق در مدیریت
را چنیــن میدانــد .1 :فرهنــگ ســازمانی (شــامل بنیانگــذاران،
تجربیــات گذشــته ،قهرمانــان ،شــعارها و الگوهــا) .2 ،اخــاق
فــردی (شــامل باورهــا و ارزشهای فــردی) .3 ،عوامــل محیطی و
برونســازمانی (شامل مقررات ،مشتریان و اربابرجوع ،گروههای
خــاص ،ذینفعــان و نیروهــای بازار) .4 ،ســاختار ســازمانی (شــامل
سیاستها و مقررات ،اصول اخالقی ،سیستم پاداش).
جمعبندی پژوهشهای ذکرشده نشان میدهد که تصمیمات
اخالقی ،رابطه تنگاتنگی با ارزشها دارند .در تبیین این روابط ،نوعی
دســتهبندی دوگانــه فــردی و غیرفــردی وجــود دارد؛ بهعبارتدیگر
الزم اســت هــم اصــول و ارزشهــای فــردی مدیــران (نظیــر دوری از
ســودجویی) مورد توجــه قرار گیرد و هم ارزشهایی که در سیســتم
مدیریت شهری ،نهادینه شوند (نظیر عدالت).
همچنیــن میتــوان گفــت شــرایط و عوامــل ،پیشزمینــه
شــکلگیری تصمیمگیــری اخالقــی هســتند .در ایــن موضــوع نیــز
میتــوان دســتهبندی عوامــل فــردی و غیرفــردی را مشــاهده
نمــود؛ چــرا کــه در اتخاذ یــک تصمیم اخالقــی ،الزم اســت هم فرد
اتخاذکننده (مدیر) ،واجد شــرایطی نظیر قدرت و استقالل باشد و
هــم عوامل بیرونی (غیرفــردی) نظیر آییننامههای اخالقی ،یاریگر
و حمایتکننده وی باشند.
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رویکرد فرایندی تصمیمگیری اخالقی
دیــدگاه عمــده دیگــر در تصمیمگیــری اخالقــی ،بــه دنبــال
ارائــه فراینــد آن اســت .رســت ( ،)1986دیدگاهــی جامــع از فراینــد
تصمیمگیــری اخالقی را بر پایه توســعه نظریه کولبرگ ( )1958ارائه
مینمای��د ک��ه چه��ار مرحل��ه اساس��ی دارد ( Rest, 1986بــه نقــل از
امیرشاهی و همکاران:)1390 ،
 .1ادرا ک اخالقــی :توانایــی تشــخیص موقعیتــی کــه دارای
محتوای اخالقی است.
 .2قضــاوت اخالقــی :توانایــی تشــخیص اینکــه چــه رفتــاری
درســت یا غلط است و حل تضادهای اصول و قوانین فلسفههای
گونا گون.
 .3تمایل اخالقی :بررسی راهحلهای گونا گون و انتخاب رفتار
جهتداری که بهاحتمال زیاد ،فرد در آن مسیر قرار میگیرد.
 .4انجــام عمــل اخالقــی :انجــام عمــل بهگونــهای که ســازگار با
مراحل قبلی باشد.
الزم به ذکر است این مراحل ،خود فضیلت یا خصیصه اخالقی
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ً
محســوب نمیشــوند .بلکــه ،صرفــا اجــزای فراینــد یــک تصمیــم
اخالقی هستند که با یکدیگر در ارتباط هستند (همان).
6
کوپــر ( )2006نیــز تــاش کــرده اســت تا یــک روش ســامانمند
اخالقــی با مرکزیت مفهوم مســئولیتپذیری 7بــرای مدیران بخش
عمومــی ،ارائــه نماید که مراحــل اتخاذ تصمیم اخالقــی را توصیف
میکند .مراحل این فرایند عبارتاند از (:)Cooper, 2006, 29
 .1تشــریح مســئله :توضیحات دقیق ،عینی و کامل از موقعیت
شامل بازیگران ،نقطه نظرات ،نقشها ،ساختارها و خطرات.
 .2تعریف مســئله اخالقــی :تبیین مطالبههــا و اصول اخالقی و
تضادهای شدید مسائل و اصول.
 .3شناســایی گزینههــای عملــی :گســترش گزینههــای ممکن
فراتر از یک دوراهی اخالقی.
 .4طر حریزی عواقب احتمالی :پیامدها ،وا کنشها ،مشکالت
و فرصتها بر مبنای مکاتب اخالقی وظیفهگرایی و غایتگرایی.
 .5انتخاب گزینه برتر :بر مبنای تعهدات بخش عمومی ،قوانین،
اصــول اخالقــی ،دفاعیــات محکمهپســند و خودارزیابــی اولیــه.
بــا بررســی رویکردهــای فراینــدی میتــوان گفــت تصمیمگیری
اخالقی ،ســه مرحله اساسی دارد :شناخت مسائل اخالقی ،یافتن
راهحل اخالقی ،تالش برای اجرای اخالقی .این مراحل با آنچه در
پژوهشها مورد توجه بوده است ،در جدول  1تطبیق شده است.

ارزشهــا (به لحــاظ ماهیت وظایف مدیران شــهری) و فرایندهای
تصمیمگیری (به لحاظ کاربردی و در دسترس بودن ابزار مشخص
بــرای مدیران) باید مورد توجــه قرار گیرد .در ادامه و بر مبنای این
تلفیق ،چارچوب نظری پژوهش ارائه شده است.
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 .3چارچوب نظری
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جمعبندی رویکردها
در یــک جمعبنــدی کلــی میتــوان گفــت «رویکرد هنجــاری»،
اغلب مورد توجه پژوهشــگران فلســفه و روانشناسی بوده و تالش
کردهاند نوعی دستهبندی از اصول اخالقی ارائه دهند و به تحلیل
دالیــل و عوامــل مؤثــر بــر تصمیمگیری اخالقــی بپردازنــد« .رویکرد
فراینــدی» نیــز بیشــتر در حــوزه اخــاق حرف ـهای دیــده میشــود و
ً
فراینــدی کاربــردی و درعینحــال نســبتا ســاده از تصمیمگیــری
اخالقی را به مدیران معرفی مینماید.
بــا در نظر گرفتــن عرصه تصمیمگیری اخالقی مدیران شــهری،
میتــوان گفــت ایــن دو دیــدگاه بهتنهایی مؤثــر نخواهند بــود؛ چرا
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 نســبتا ســادهای دارند تا بتوانند تصمیمات
اخالقــی را بهدرســتی اتخــاذ نماینــد .بنابرایــن ،تلفیقــی از اصول و

بهمنظــــــور تلفیــــــق دو رویکــــــرد «هنجــــــاری» و «فراینــــــدی»
تصمیمگیــــــری اخالقی ،از مفاهیم «محتوا» 8و «رویه» 9اســــــتفاده
میگـ ـ ــردد .تعاریف این مفاهیم به دســــــتهبندی فالودی ()1973
از نظریههای برنامهریــــــزی بازمیگردد .از نظــــــر وی ،نظریههای
محتوایی بــــــه برنامهریزان کمــــــک میکند تا دریابنــــــد حوزه کار
آنان چیســــــت و با نظریههای رویهای ،به فهــــــم خود و روش کار
خـ ــ��ود میرســــ��ند ( Faludi, 1973, 3بــــــه نقل از برکپــــــور،1381 ،
 .)84بنابراین ،تعریف موضــــــوع تصمیمگیری اخالقی از دو جنبه
«محتوایی» و «رویهای» ،با توجه بــــــه کاربرد عام این مفاهیم در
ادبیات شهرســــــازی بهعنوان یک دوگانه درهمتنیده (کاظمیان،
 1383؛ برکپور و اسدی )1388 ،و همچنین قرابت مفهومی آنها
با دوگانه رویکردهای تصمیمگیری اخالقی (هنجاری و فرایندی)،
بر نگاهی جامعنگر و تلفیقی از رویکردها تأ کید میکند.
چارچــوب نظــری ایــن پژوهــش همانطــور کــه بهتفصیــل
در جــدول  2آمــده اســت ،تلفیقــی از دو رویکــرد «محتوایــی» و
«روی ـهای» بــه تصمیمگیــری اخالقــی مدیــران شــهری اســت .در
ً
رویکــرد «محتوایــی» ،عمدتــا نظریــات «هنجــاری» تصمیمگیــری
اخالقــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه شــامل دو بعــد «شــرایط و
ً
عوامــل» و «هنجارهــا و ارزشهــا» بودهاند .مجموعــا این ابعاد هم
نقــش پیشزمینــه در شــکلگیری یــک تصمیــم اخالقــی را دارند و
هــم بــا ارزیابــی آن ،میتوان وضعیت اخالقی سیســتم را ســنجید.
همانطور که در مباحث نظری نیز اشــاره شــد ،هر دو جنبه فردی
و غیرفردی مورد توجه قرار گرفته است.
دشــواری تصمیمگیــری اخالقــی مدیران شــهری این اســت که
وظایفشــان محــدود بــه ارزیابی اخالقی سیســتم تحت نظرشــان
نیســت؛ بلکــه الزم اســت بــرای جامعــه تحــت مدیریــت خــود،
راهحلهــای اخالقــی نیــز بیابند و بــه اجرای آنهــا بپردازنــد .بر این
اســاس ،رویکرد «رویــهای» با جمعبندی مراحل اساســی نظریات
«فراینــدی» (جــدول  ،)1راهی را ترســیم میکند تا بتــوان بهصورت
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جدول  -1تطبیق مراحل اساسی فرایند تصمیمگیری اخالقی با پژوهشهای مطر حشده.

مراحل اساسی فرایند تصمیمگیری اخالقی

فرایند تصمیمگیری اخالقی رست ()1986

شناخت مسائل اخالقی

ادرا ک اخالقی

یافتن راهحل اخالقی
تالش برای اجرای اخالقی
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فرایند تصمیمگیری اخالقی کوپر ()2006
تشریح مسئله
تعریف مسئله اخالقی

قضاوت اخالقی

شناسایی گزینههای عملی

تمایل اخالقی

طر حریزی عواقب احتمالی

انجام عمل اخالقی

انتخاب گزینه برتر
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تحلیل چالشهای تصمیمگیری اخالقی مدیران شهری در طر حهای
توسعه شهری

کاربــردی بــه نحوه اتخاذ تصمیم پاســخ گفت« .شــناخت مســائل
اخالقــی» نقطــه شــروع اســت؛ چرا کــه ا گر فهــم درســتی از آنچه در
جریان است به دست نیاید ،مسیر اشتباه فراروی نظر قرار میگیرد.
درعینحال ،اغلب مسائل اخالقی که مدیران شهری با آن روبهرو
میشــوند ،راهحلهای مشخص و آســان ندارند .بنابراین ،در گام
دوم یعنــی «یافتــن راهحــل اخالقــی» ،الزم اســت بــه تعارضــات و
تحلیل جنبههای مختلفی از مسائل اخالقی پرداخت .گام نهایی
ایــن مســیر« ،تــاش بــرای اجــرای اخالقــی» و همچنین نظــارت و
بازبینی بهعنوان یکی از مهمترین وظایف مدیران شهری است.

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 عمیقتر از نتایج بهدستآمده
از روش کمی در قالب چارچوب نظری مشترک بوده است.

 .4روششناسی پژوهش

 -1-4روش ّکمی
روش ّکمی ،مبتنی بر پرسشنامهای برای سنجش میزان توجه
بــه هــر یــک از معیارهــای چارچــوب نظــری در فرایندهــای تهیه تا
اجــرای طــرح جامــع اراضــی عباسآبــاد و در قالب  5گزینه (بســیار
زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و بسیار کم )12بوده است.
در ایــن روش ،جامعــه آمــاری شــامل کلیــه متخصصــان،
صاحبنظــران ،کارشناســان و مدیــران شــهری مرتبــط بــا طــرح
جامــع اراضی عباسآباد بوده اســت .اما پرسشــنامه طراحیشــده
تحقیــق حاضــر ،ماهیتــی تخصصی داشــت و بــرای پاســخگویی به
آن الزم بــود پاســخگو از فرایندهــای مختلــف طــرح جامــع اراضــی
عباسآبــاد اطالع کافی داشــته باشــد .به همین دلیــل نیز مراجعه

روش این پژوهش بهصورت تلفیقی 10و از نوع موازی 11است؛ یعنی
هر دو روش ّکمی و کیفی بهطور همزمان و برای یک هدف مشــترک
(سنجش چارچوب نظری تحقیق) مورد استفاده قرار گرفتهاند (Benz
 .)& Newman, 2008, 27در بخش ّکمی ،از روش پیمایشی و استفاده
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معیارها

دانش فنی متناسب و کارآمد اشخاص  -قدرت و استقالل Ferrel, Gresham, 1985; Trevino,
1986
در تصمیمگیری اشخاص
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آییننامهها و استانداردهای حرفهای اخالقی  -حضور
فعاالنه شهروندان در جهت مطالبات منافع عمومی

;ASPA, 2013; BSHF, 2000
Cooper, 2004; Ferrel, Gresham,
1985

ساختاری

عدالت فضایی و عدم تبعیض  -حفظ و حمایت از منافع
ملی و زیستمحیطی

Kohlberg, 1958
جامعه مهندسان مشاورایران،
1384؛ کاظمیان1383 ،

فردی

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

ابطحی1383 ،؛ جامعه مهندسان
مشاور ایران1384 ،

تعریف مسئله

اطالعات و دادههای درست و دقیق در فرایندها  -قوانین
و مقررات کالن ملی و شهری  -اهداف مختلف توسعه
شهری

Cooper, 2006; Hunt & Vittel,
2006; Paine, 1994
نلبندیان1382 ،

وضعیت بازیگران

ایجاد قابلیت دسترسی برای همه بهرهوران  -وجود
تعامالت همکارانه بین بازیگران

BSHF, 2000

ساخت گزینهها

نتایج ،اثرات و پیامدهای احتمالی گزینهها  -مطالبههای
گروههای بهرهور (ذینفع)  -تعهدات مدیریت شهری در
قبال شهروندان

Hunt & Vittel, 2006; Cooper,
2006

انتخاب گزینه
اخالقی

حل تعارض میان منافع عمومی و منافع اختصاصی
بهرهوران  -حل تعارض میان اصول اخالقی و وظایف مورد
انتظار سازمانی

Campbell, Marshall, 1999

اجرای اخالقی

بهرهگیری از استانداردهای دانش فنی  -بهرهگیری از
استاندارهای اخالقی  -اعتمادسازی نسبت به بهرهوران

جامعه مهندسان مشاور ایران،
1384
ASPA, 2013

نظارت و بازبینی

سازوکارهای نظارتی و تنبیه و پاداش  -سازوکارهای
ارتباط دوسویه دستاندرکاران و شهروندان  -پاسخگو
بودن نسبت به رویههای مورداستفاده  -شفاف بودن و
مستند بودن رویههای مورداستفاده

;ASPA, 2013; BSHF, 2000
Lewis, 2005
ابطحی1383 ،؛ دفت1382 ،

محیطی

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

بــه تعــداد زیــادی از کارشناســان و صاحبنظــران مســتقل ،بدون
نتیجــه بــود .13بنابراین ،برای دســتیابی بــه نتایج معتبــر ،از روش
نمونهگیری گلوله برفی استفاده گردید.
الزم به ذکر اســت در تحقیقاتی کــه از دانش و دیدگاه تخصصی
کارشناســان و خبرگان اســتفاده میشــود (نظیر تحقیقات کیفی یا
روش دلفــی) ،فرمــول یا روش مشــخصی برای تعییــن حجم نمونه
وجــود ندارد .درعینحال ،در این مطالعات ،اغلب تعداد نمونهها
بین  5تا  20نفر بوده است .بر این مبنا و بر اساس محدودیتهای
موجــود ،در نهایــت  23پرسشــنامه از صاحبنظران دریافت شــد.
همانطــور کــه در جدولهــای 3و 4پاس ـخگویان برحســب گــروه
و موقعیــت شــغلی معرفــی شــدهاند ،تالش شــده اســت تــا نظرات
طیفهای مختلف ،اعم از افرادی که در طرح مسئولیت مستقیم
داشتهاند یا آنکه از منتقدین آن بودهاند ،دریافت شود.
بــرای ســنجش انطباق توزیــع دادهها با توزیع نرمــال ،به دلیل
14
محدودبــودن تعــداد نمونههــا ،از آزمــون کلموگروف-اســمیرنف
استفاده شد .با توجه به اینکه برای حدود  85درصد از گویههای
پرسشــنامه ،ســطح معنــاداری کمتــر از  0.05بــود ،میتــوان توزیع
دادههــا را غیرنرمــال در نظــر گرفــت .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه تعداد
نمونهها و آزمون ذکرشده ،در تحلیل دادههای ّکمی از آزمونهای
ناپارامتریک استفاده شده است.
15
ایــن آزمونهــا ،شــامل آزمــون فریدمــن بــرای تحلیــل تفاوت
معن ـیداری مقایســه بین امتیازات یک معیــار در فرایندهای طرح
و یــا چند معیــار مختلف در یک فرایند ،آزمون ویلکا کســون 16برای
تحلیل تفاوت معنیداری مقایســه دقیقتــر و بهصورت دوبهدو ،و
آزمون کروسکال-والیس 17بهمنظور اطمینان از همگرایی نظرات و
بررسی میزان تأثیر گروه شغلی پاسخگویان میباشد.
بــرای تعییــن روایی پرسشــنامهها از روش اعتبــار محتوا و برای
تعییــن ضریــب قابلیــت اعتمــاد ،از روش آلفــای کرونباخ اســتفاده
شــده اســت (کالنتــری .)75-76 ،1387 ،با توجه بــه اینکه ضریب
پایایــی کلی پرسشــنامهها برابر  0.973میباشــد ،بنابراین ،پایایی
ً
آن کامال پذیرفته و قابلقبول است.
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 -2-4روش کیفی
روشهای ّکمیدر تفسیرمعانیوتعابیرپدیدهها،محدودیتهای
جدول  -3توزیع پاسخگویان برحسب گروه شغلی.

جدی دارند .در مقابل ،تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از محتوای
عینــی متــون مــیرود و الگوهــای پنهــان را آشــکار میســازد .تحلیــل
محتــوای کیفی را میتوان روش تحقیقی برای تفســیر ذهنی دادهها
از طریــق فرایندهای طبقهبنــدی نظاممند ،کدبندی و مقولهبندی
دانست (ایمان.)177 ،1388 ،
18
در این پژوهش ،از روش تحلیل محتوای هدایتشــده  ،برای
تحلیل ســؤاالت باز پرسشــنامه درباره عوامل مؤثر بر تصمیمگیری
اخالقــی و چالشها و موانع آن در طرح جامع عباسآباد ،اســناد و
نقش ـههای طرح ،اســناد منتشرشده ســازمانی و مجموعه قوانین
و مقــررات مصــوب ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .هــدف این
روش و وجــه تمایــز آن ،ایجاد فهمی گســتردهتر از چارچوب نظری
موجود اســت و در تحلیل و تفســیر معانی آشــکار و نهــان یافتهها،
میتــوان از نظریــه یــا پژوهشهــای پیشــین نیــز بهــره بــرد .بدیــن
منظــور ،طــرح رمزگــذاری اولیــه و مقولهبندی ،به شــیوه قیاســی و
مبتنــی بر مؤلفههای چارچوب نظری ،تعیین شــده اســت .پس از
مقولهبندی دادهها ،معانی آشکار و نهان آنها مورد تحلیل و تفسیر
قــرار گرفت تا ضمن تشــریح بیشــتر هر مقوله از پیش تعیینشــده،
نکات جدیدی که در چارچوب نظری نیامده ،روشن گردد.
ا گرچــه جانــبداری از نظریــه ،میتوانــد یک محدودیــت ذاتی
19
بــرای محقــق در ایــن روش باشــد ،امــا افزایــش قابلیــت اعتمــاد
میتواند مال کی برای متعادل ساختن روابط مفاهیم و مشاهدات
باشــد (ایمان و نوشــادی .)24-26 ،1390 ،بدیــن منظور ،از روش
کنتــرل مجــدد تفســیرها و مقولهبندیهــا (فیلیــک)413 ،1387 ،
استفاده شد.
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اراضــی عباسآبــاد بــا مســاحتی بالــغ بــر  623هکتــار ،بــه دلیل
وســعت ،یکپارچگی ،طبیعت و موقعیت منحصربهفرد در سیستم
کالبدی-فضایــی شــهر تهران ،از دیربــاز بهعنوان یــک کانون مهم
برنامهریــزی و مدیریــت در شــهر تهــران مــورد توجــه بــوده اســت
(شرکت نوسازی عباسآباد .)1388 ،تصویر  ،1موقعیت این اراضی
را در ساختار طبیعی و تاریخی شهر تهران نشان میدهد.
از ســال  1348تا کنــون ،چندین طرح جامع و تفصیلی توســط
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جدول  -4توزیع پاسخگویان برحسب موقعیت شغلی.

گروه شغلی

فراوانی

درصد

موقعیت شغلی

فراوانی

درصد

مهندسان مشاور

6

%26

مدیر

9

%39

دانشگاهی

6

%26

مدرس  /هیئتعلمی

6

%26

سازمانهای مردمنهاد

4

%17

کارشناس

6

%26

شهرداری و سازمانهای وابسته

4

%17

مشاور

2

%9

بخش دولتی

3

%13

جمع کل

23

%100

جمع کل

23

%100

www.SID.ir

35
تحلیل چالشهای تصمیمگیری اخالقی مدیران شهری در طر حهای
توسعه شهری

مشاوران ایرانی و خارجی برای اراضی عباسآباد تهیه شده است.
آخرین طرح جامع این اراضی ،در ســال  1384به تصویب رســیده
اســت که مــورد مطالعاتی این پژوهش میباشــد .طر حهای پیش
از آن ،اغلــب بــه احــداث مرا کــز سیاســی (حکومتــی) یــا اقتصــادی
ً
پرداخته بودند و تقریبا هیچکدام ،بهجز مصالی تهران ،به مرحله
اجرا نرسیدند .اما این طرح ،با رویکردی متفاوت ،به دنبال ایجاد
مرکز اجتماعی-فرهنگی برای شهر تهران بوده است و تالش نموده
تا با حفظ چش ـماندازهای طبیعی اراضی ،به بعد زیس ـتمحیطی
نیز توجه داشــته باشــد .از آنجایــی که تغییر رویکردهای ذکرشــده
در ایــن طــرح ،معضــات اخالقــی کاربــردی تصمیمگیــری مدیران
شهری را نشان میدهد و ا کنون با گذشت حدود  10سال از شروع
اجــرای طــرح ،میتــوان نتایــج و پیامدهای آن را مورد بررســی قرار
داد ،بهعنوان مورد مطالعاتی این پژوهش انتخاب گردید.
یکــی از وجــوه تمایــز اراضــی عباسآبــاد ،وجــود مدیریــت واحد
بــا عنــوان «شــرکت نوســازی عباسآبــاد» اســت کــه از ســال 1353
تأســیس شــده اســت .اســاسنامه ایــن شــرکت ،بــا هــدف اجــرای
برنامــه نوســازی اراضــی ،بــه تصویب انجمــن شــهر و هیئتوزیران
رســید .ایــن شــرکت ا کنــون نیز توســط یــک هیئتمدیره س ـهنفره
(شــامل معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری تهــران ،معــاون
معماری و شهرســازی وزارت راه و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت
نوســازی عباسآبــاد) و یــک مدیرعامــل اداره میشــود و ریاســت
مجمع عمومی آن با شــهردار تهران اســت .کلیه ســهام شــرکت نیز
متعلق به شــهرداری پایتخت اســت .بنابراین ،این شــرکت یکی از
مؤسسات وابسته به شهرداری تهران محسوب میشود.
تجدیدنظــر در طــرح توســعه اراضــی ،از ســال  1381و بــا هــدف
کاهــش کاربــری تجــاری و افزایــش فضــای ســبز ،در دســتور کار
کمیسیون ماده  5شهرداری تهران قرار گرفت .از سال  1382شرکت
نوســازی عباسآبــاد بهمنظــور تحقق مصوبــه کمیســیون ماده ،5
برای تهیه طرح جدید توســعه اراضی اقدام نمود .در سال ،1384
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،چارچوب و کلیات طرح
ارائهشــده توسط مشــاور طرح را مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود
دبیرخانــه شــورای عالــی ،شــهرداری تهــران و مشــاور طــرح ،ســند
راهبــردی و چارچــوب ضوابــط و مقررات طرح را تهیه و به شــورای
عالــی ارائــه نماینــد .در نهایــت ،طــرح جامــع اراضــی عباسآباد در
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جلســه مورخ  84/12/15شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
به تصویب نهایی رسید و جهت اجرا به شرکت نوسازی عباسآباد
ابــاغ شــد .همچنیــن این شــورا ،طر حهای جامع و تفصیلی شــهر
تهــران را موظــف کرد که طــرح جامع اراضی عباسآبــاد را بهعنوان
جزئی از طرح جامع شهر تهران تلقی کرده و در سند یکپارچه شهر
تهران در نظر بگیرند (شرکت نوسازی عباسآباد.)1388 ،
بــر اســاس مصوبات شــورای عالی ،شــرکت نوســازی عباسآباد
وظایف «مدیریت مســئوالنه و کارآمد ،اداره و نظارت بر برنامهها و
طر حهایــی که در این اراضی تهیه میگردنــد ،هدایت بهرهبرداری
صحیــح از اراضــی ،کلیــه مراحــل وا گــذاری و صــدور مجوزهــا و
پروانههــای الزم و انجــام نظارتهــای مربوطــه تــا پایــان دوره
بهرهبرداری از ساختمانها» در اراضی را بر عهده دارد (مهندسین
مشاور نقشجهان-پارس.)1384 ،
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مطابــق بــا چارچــوب نظری پژوهــش ،یافتههای ایــن پژوهش
در دو رویکــرد تحلیــل میگردنــد :یکــی «محتوایی» که به مقایســه
فرایندهــای تهیه تا اجــرای طرح میپردازد و دیگری «رویهای» که
بــا توجــه به نقش غالب مدیران شــهری در فراینــد اجرای طرح ،بر
روی این فرایند متمرکز میشود.

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

تصویر  -1موقعیت اراضی عباسآباد در ساختار طبیعی و تاریخی شهر تهران.
جهان-پارس،
مأخذ( :مهندسین مشاور نق
-)1384پارس)1831 ،
نقشجهان
ش(مهندسین مشاور
مأخذ:
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 -1-6رویکــرد محتوایــی تصمیمگیــری اخالقــی در فرایندهــای
تهیه تا اجرای طر ح
نتایــج آزمونهای آماری مختلف در رابطه با معیارهای رویکرد
محتوایــی تصمیمگیــری اخالقــی در فرایندهــای تهیــه و تصویب و
اجــرای طــرح ،در جدول  5آمده اســت .با توجه بــه اینکه میانه در
آمار ناپارامتریک نقش مهمتری دارد ،از آن برای بررسی اولیه میزان
توجه به هر یک از معیارها اســتفاده شــده است .بنابراین ،در نگاه
اول به نظر میرســد فرایندهای طرح در یک ســطح قرار نداشــته و
هــر چه بــه مرحله اجــرا نزدیکتر میشــود ،از میــزان مطلوبیت آن
کاسته شده است .تحلیل دقیقتر این موضوع نیازمند آزمونهای
آماری است که در ادامه بدان پرداخته میشود.
بــرای ســنجش میــزان معنــیداری اختــاف بیــن فرایندهــای
طــرح ،از آزمــون فریدمــن اســتفاده میگردد .در ایــن آزمون ،فرض
صفر مبتنی بر یکســان بــودن میانگین رتبههــای امتیازات در بین
فرایندهاســت و ردشــدن فرض صفر به این معنی است که در بین
فرایندهــا ،حداقــل دو فراینــد از نظر میــزان امتیــازات دریافتی این
قســمت ،بــا هم اختــاف معنــیداری دارنــد .نتایج ایــن آزمون در
جدول  ،5خالصه شــده اســت .با توجه به سطح اطمینان مدنظر
( ،)%95در هر معیاری که سطح معناداری کوچکتر از  0.05باشد،
صفر رد میشود؛ یعنی بین امتیازات فرایندهای طرح در این معیار،
اختالف معنیداری وجود دارد .با توجه به جدول مورد اشاره ،برای
تمام معیارها بین فرایندهای طرح ،اختالف معنیدار وجود دارد.
از آنجایــی کــه آزمون فریدمــن بهطورکلی به وجــود تفاوت بین
میانگین رتبهها اشاره میکند ،بنابراین ،الزم است با آزمون مقایسه
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جدول  -5نتایج آزمونهای آماری برای معیارهای رویکرد محتوایی تصمیمگیری اخالقی در فرایندهای تهیه و تصویب و اجرای طر ح.
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ویلکا کســون ،ایــن معن ـیداری تفــاوت بیــن فرایندهــا را بهصورت
دوبهدو مورد بررسی قرار داد .فرض صفر این آزمون مبتنی بر یکسان
بــودن میانگیــن رتبههــای امتیــازات فرایندهــا بهصــورت دوب ـهدو
میباشــد .نتایــج تحلیــل ایــن آزمون نیــز در جدول  5آمده اســت.
بــا توجــه به ســطح اطمینان مدنظــر ( ،)%95در هر مقایس ـهای که
سطح معناداری کوچکتر از  0.05میباشد ،فرض صفر رد میشود؛
یعنــی بیــن امتیــازات دو فراینــد اختــاف معن ـیداری وجــود دارد.
بــا جمعبنــدی نتایــج حاصــل از آزمونهــای آمــاری ،میتــوان
مطلوبیــت مؤلفههــای رویکــرد محتوایــی در فرایندهــای تهیــه تــا
اجرای طرح را بهصورت شماتیک در تصویر  2ترسیم نمود.
بــا بررســی تصویــر  ،2میتــوان بــه مشــابهت نســبی مطلوبیــت
فرایندهــای تهیــه و تصویــب و اختــاف قابلتوجــه فراینــد اجــرا بــا
آنهــا در تمام مؤلفهها اشــاره نمود .همچنیــن در بین عوامل مؤثر،
عوامــل فــردی بیشــتر از عوامــل محیطی مــورد توجه بوده اســت و
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در عوامــل محیطــی ،ایــرادات و معضــات عمــدهای وجــود دارد.
بــه نظــر میرســد همگرایــی نظــر مدیــران مســئول تهیــه طــرح و
مدیــران ارشــد بخش دولتی و عمومی کــه بهنوعی کارفرمای طرح
بودهانــد ،موجب شــده اســت تــا تصمیمــات فرایند تهیــه طرح ،با
اختــال کمتری بــه تصویب برســند .درعینحال ،ا گرچــه به ظاهر
آییننامههــای اخالقی وجود دارند و یا بر ضرورت شــهروندمداری
تأ کید میشــود ،امــا همچنان نــگاه عملی در بین مدیران شــهری
شــکل نگرفته اســت و زیرساختهای قانونی و نظارتی الزم در این
زمینه نیز وجود ندارد.
همچنیــن امتیــازات کلــی هنجارهــا در تمــام فرایندهــا ،در حد
متوســط و کمتــر از آن بــوده و در فراینــد اجــرا بــا چالــش اساســی
روبهروســت .به نظر میرسد وجود برخی کشمکشها برای کسب
منافــع ،باعــث نفــوذ نامطلــوب جریانــات قــدرت در فرایندهــای
مختلف شــده اســت .این موضوع زمانی چالش اساســی میشــود
کــه راهکارهــای حمایتــی مشــخص بــرای مقابلــه بــا آن (نظیــر
حمایتهــای قانونــی یــا نهادهــای تخصصــی) یــا کمتر اندیشــیده
شــدهاند و یــا فاقــد کارآمــدی در ایــن حــوزه بودهانــد .فاصلــه بین
ً
مطلوبیــت تهیــه تا اجــرای طــرح صرفــا از فاصله همیشــگی نظریه
تــا عمــل ناشــی میشــود؛ بلکــه بهنوعــی نشــاندهنده نارضایتــی
پاسخگویان میباشد.
بــرای تحلیل دقیقتــر برخی دالیل نتایج گفتهشــده ،در ادامه
به مضامین اصلی سؤاالت باز پرسشنامه پرداخته میشود.
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 تأثیر بیشتر «فرد» نسبت به «سیستم»نظر پاسخگویان درباره مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکلگیری
طــرح جامــع عباسآباد و تغییر نگاه تصمیمگیــری در آن از مرکزیت
اقتصادی به مرکزیت اجتماعی-فرهنگی مورد سؤال قرار گرفت که
نتایج تحلیل محتوایی آن ،در جدول  6آمده است.
مطابق با تحلیل نظرات پاســخگویان« ،موافقت رهبر انقالب با
تبدیــل اراضی به فضای ســبز و فرهنگی» و «هماهنگی و همکاری
ایجاد شده توسط مدیران بخشهای مختلف» اصلیترین عوامل
مؤثر بر شکلگیری طرح بودهاند که هر دو ،نقش «فرد» را به خوبی
نشــان میدهنــد .همچنین ایــن موضوع ،خود نقــش مهمی را در
باال تــر بــردن مطلوبیــت فرایندهــای تهیــه و تصویــب طرح داشــته
اســت .از ســوی دیگــر ،دالیــل ایــن امــر را میتــوان در ضعفهــای
سیســتم مدیریت شــهری جســتجو کرد .بهعبارتدیگر ،زمانی که
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تصویــر  -2مقایســه مطلوبیــت مؤلفههــای رویکــرد محتوایــی تصمیمگیــری اخالقــی در
فرایندهای تهیه تا اجرای طر ح.
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جدول  -6تحلیل محتوای نظرات پاسخگویان درباره مهمترین عوامل و چالشهای مؤثر در طر ح.

نوع عامل
فردی
محیطی
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عوامل

تعداد
تکرار

درصد
تکرار

موافقت رهبر انقالب با درخواست وزیر وقت مسکن و شهرسازی

19

%38

هماهنگی و همکاری مدیران بخشهای مختلف دولتی ،عمومی و کارشناسی

15

%30

شرایط و انتقادات نسبت به شهرسازی دهه  70شهر تهران

13

%26

تغییر رویکرد اداره شهر تهران

3

%6

مجموع
تعداد

مجموع
درصد

34

%68

16

%32
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سیســتم مدیریت شــهری نتوانســته خواســتههای منافع عموم را
پیگیری نماید ،عوامل فردی نقش اصلی را بر عهده گرفتهاند.
 چالشهای اساسی در عوامل مؤثر محیطیهمچنین تحلیل محتوای نظرات پاســخگویان درباره مهمترین
چالشهایفرایندهایطرحجامععباسآباددر جدول7آمدهاست.

مطابق جدول  ،7پرتکرارترین محور مورد اشاره در چالشهای
طرح« ،حضور بازیگران مختلف و رویکردهای گونا گون آنان» بوده
اســت .بهجز بخشهای دولتی ،عمومی و کارشناســی (مهندسان
مشــاور) کــه پیشتــر بــدان اشــاره شــد ،بازیگــران غیررســمی نظیــر
نهادهــای شــبهدولتی و شــبهنظامی و همچنیــن مؤسســات مالی
و بانکــی ،بــرای کســب منافــع اختصاصــی از طریق اعمــال نفوذ در
فرایندهــای طــرح ،حضــور داشــتهاند .درعینحال ،عمــوم مردم،
ســازمانهای مردمنهاد و دانشــگاهیان ،حضور بارزی نداشــتهاند
و چندان تأثیرگذار نبودهاند.
سایر موضوعات چالشها نیز اغلب به تعریف نحوه مدیریت در
اراضی بازمیگردد .ا گرچه در قوانین و مصوبات پشتیبان گونا گون،
بــه مالکیــت یکپارچــه عمومــی اراضــی و مدیریت واحد شــهری آن
تأ کید شــده اســت ،اما همچنان بهعنوان یــک معضل باقی مانده
اســت .بــرای تحقــق ایــن هــدف ،الزم اســت ســاختاری در ســطح
شــهرداری یــک منطقــه (بهعنوانمثــال بــرای اعطــای مجوزهــای
شهرســازی و یــا نظــارت) را برای مدیریــت اراضی تعریــف نمود .اما
پس از گذشت سالها ،همچنان این موضوع تحقق نیافته است؛

جدول  -7تحلیل محتوای نظرات پاسخگویان درباره مهمترین چالشهای فرایندهای طر ح.

چالشها

تعداد تکرار

درصد تکرار

حضور بازیگران مختلف با منافع و
رویکردهای گونا گون

21

%43

مشکالت حقوقی و مالکیتی در نبود
مالکیت واحد عمومی

12

%25

کارآمد نبودن مدیریت واحد و یکپارچه
بر اراضی

9

%19
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عدم تعریف سازوکارهای اجرایی برای
تحقق اهداف طرح
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جدول  -8نتایج آزمونهای آماری برای معیارهای رویکرد رویهای تصمیمگیری اخالقی در فرایند اجرای طر ح.
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چنانچه مجوزهای شهرسازی توسط شهرداریهای مناطق داده
میشوند و اجرا و وا گذاری پروژهها توسط معاونتهای شهرداری
تهران صورت میگیرد.
 -2-6رویکــرد روی ـهای تصمیمگیــری اخالقــی در فرایندهــای
اجرایی طرح
نتایــج آزمونهای آماری مختلف در رابطه با معیارهای رویکرد
روی ـهای تصمیمگیری اخالقــی در فرایند اجرای طرح ،در جدول 8
آمــده اســت .در بررســی اولیــه این جدول و بــا تحلیل معیــار میانه
پاســخها ،میتــوان گفت که هــر چه رویه تصمیمگیری از شــناخت
مســائل بهســوی اجرای اخالقی پیش میرود ،از میزان مطلوبیت
آن کاسته میشود.
برای ســنجش اختــاف امتیــازات بین معیارهای یــک مؤلفه و
همگــن بــودن ایــن معیارهــا ،از آزمون فریدمــن اســتفاده میگردد
کــه فــرض صفر آن ،یکســان بودن میانگیــن رتبههــای امتیازات در
بیــن معیارهاســت .با توجه به ســطح اطمینان مدنظــر ( ،)%95در
هر مقایس ـهای که ســطح معناداری کوچکتر از  0.05باشــد ،فرض
صفر رد میشود .با توجه به جدول  ،8در تمام موارد ،دلیلی برای
رد فــرض صفر وجود نــدارد .بهعبارتدیگر ،معیارهــای هر مؤلفه را
میتوان همگن فرض نمود.
جمعبندی مطلوبیت رویههای تصمیمگیری اخالقی در فرایند
اجرای طرح ،بهصورت شماتیک در تصویر  3ترسیم شده است.
بــا توجــه به تصویــر  ،3دو نکته کلی را میتوان مشــاهده نمود:
ً
یکــی اینکــه تقریبــا همــه رویههــا در ســطح مطلوبیــت متوســط
و پایینتــر از متوســط قرارگرفتهانــد و دیگــر آنکــه هــر چــه رویههــا
بــه اجــرای اخالقــی نزدیکتــر میشــود ،از مطلوبیــت آن کاســته
ً
میشــود .به نظر میرســد ا گرچه گزینههای نسبتا اخالقی فراروی
مدیران بوده اســت ،اما در مرحله انتخاب گزینه نهایی ،با کاهش
مطلوبیت روبرو بوده اســت .این موضوع را در عدم توجه کافی به
قوانین کالن و اهداف توسعه شهری و همچنین حضور و تعامالت
بازیگــران میتوان جســتجو کــرد .همچنین میتــوان گفت تفاوت
ً
بیــن نظر تا عمل ،صرفا به فرایندهای تهیه تا اجرای طرح محدود
نیســت؛ بلکــه در رویههــای تصمیمگیری نیــز اختالف بیــن ایده تا
اجرا مشــهود اســت .نکته قابلتأمل دیگر آنکه نظارت و بازبینی در
پایینترین ســطح مطلوبیت قرار گرفته اســت؛ بنابراین درحالیکه
انتظار میرود بتواند وضعیت اجرا را بهبود ببخشد ،خود وضعیت
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نامطلوبتری دارد.
برای بررســی دقیقتــر برخی دالیل این نتایج ،اســناد و قوانین
مرتبط با مدیریت اراضی عباسآباد مورد تحلیل قرار گرفته اســت.
نتایج این تحلیل را میتوان در محورهای زیر اشاره نمود:
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 تعارض قوانین در تعیین ماهیت مدیریت اراضیبررســی قوانیــن مرتبــط بــا مدیریــت اراضــی عباسآبــاد نشــان
میدهــد کــه از ابتدای قانونگــذاری ،مدیریت واحد شــهری برای
آن تعریفشــده و بدیــن منظــور ،شــرکت نوســازی عباسآبــاد بــا
هویتی مســتقل تأســیس میگردد .اما آنچه در بطــن قوانین دیده
میشــود ،تعــارض قوانیــن در تعییــن ماهیت این ســازمان اســت.
بهعنوانمثــال ،مطابــق قانــون اجــرای برنامه نوســازی عباسآباد
(مصــوب مجلسهــای شــورای ملــی و ســنا مــورخ ،)1350/3/15
ایــن شــرکت بــا ماهیتی بازرگانی تأســیس میگــردد ،امــا در مصوبه
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری (شــماره /300/721د مــورخ
 )1384/5/2بــر ماهیــت عمومــی آن و تحت مالکیــت عمومی قرار
گرفتــن اراضــی تأ کید میگــردد .بنابرایــن ،درحالیکــه قوانین کالن
نقش مؤثری در شناخت مسائل اخالقی دارند ،خود دچار نقص و
تعارض هستند و اتخاذ رویکردهای متضاد را امکانپذیر مینمایند.
بهعنوانمثــال ،مدیــران شــهرداری تهــران ،وا گــذاری زمیــن
مجتمــع چندعملکــردی متــروی حقانــی را قانونی میداننــد .زیرا
طبــق قانون اجــرای برنامه نوســازی عباسآباد ،بر اســاس کاربری
طــرح جامــع بــوده اســت و طبــق اســاسنامه شــرکت نوســازی
عباسآبــاد ،بــه بخــش خصوصــی فروختــه نشــده اســت؛ بلکــه به
شــرکت زیرمجموعــه یــک بانــک با ســهام عمومــی و دولتــی وا گذار
گشته است .حال آنکه این عمل ،نقض غرض تحقق اهداف کالن
طرح جامع ،یعنی مالکیت عمومی اراضی است.
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 فضای غیرشفاف تصمیمگیریهای مدیریتیدر یک فضای غیرشــفاف مدیریتی ،بازیگران پرقدرت با راحتی
بیشتری نسبت به کسب منافع اختصاصی حضور خواهند یافت و
ً
یا اساسا هر اتفاقی محتمل خواهد بود .بنابراین ،نبود شفافیت در
نهاد شهرداری تهران و تداخل قوانین و مصوبات ،همچنان نقاط
ابهام فراوانی در خصوص پروژههای اراضی را برجا گذاشــته است.
بهعنوانمثــال ،در پــروژه مجتمــع حقانــی ،بهجــای رعایــت
مصوبات طرح جامع یعنی حدا کثر سطح اشغال  10درصد و ترا کم
 100درصــد ،بــا مصوبــه کمیســیون ماده پنج شــهرداری تهــران ،در
یک وســعت  7.5هکتــاری به  412.000مترمربــع زیربنا (حدود پنج
برابــر میزان مصوب طرح) در  32طبقه میرســد .اما به دلیل نبود
سازوکارهایی که این روندها را مستندسازی کند ،وا کاوی جزئیات
دالیــل آن ســاده نیســت .ا گرچه برخی از این دالیــل را میتوان در
اعمال نفوذ و تهاتر بدهیهای شهرداری تهران جستجو کرد.

A

 محدود کردن امکان نظارتدر برابر انتقادات مطر حشده ،انتظار میرود که شرکت نوسازی
عباسآبــاد بهعنــوان مدیریــت واحــد ایــن اراضــی ،بتوانــد نقــش
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سازمانهای مردمنهاد غیروابسته) .بنابراین ،الزم است معنیداری
تفــاوت پاســخها برحســب گــروه شــغلی بــرای تمــام معیارهــا ،مورد
بررسی قرار گیرد .بدین منظور ،با آزمون کروسکال-والیس به بررسی
میزان تأثیر گروه شغلی پاسخگو در امتیازات دادهشده پرداخته شد
کــه نمونه آن برای معیارهــای اجرای اخالقی (از رویکــرد رویهای) در
جدول  9آمده است.
در ایــن آزمــون ،فــرض صفــر مبتنــی بر یکســان بــودن میانگین
رتبههای امتیازات در بین گروههای مختلف شغلی است .با توجه
بــه ســطح اطمینــان مدنظــر ( )%95و ســطح معنــاداری کوچکتر
از  0.05میتــوان گفــت دلیلــی بــرای رد فــرض صفــر وجــود نــدارد؛
یعنــی تفــاوت معنیداری بین گروههای شــغلی در پاســخها وجود
ندارد .با توجه به اینکه برای ســایر معیارها نیز نتیجه مشــابه بود،
بنابراین ،در مجموع میتوان اذعان نمود تفاوت تأثیرگذاری که از
گروه شــغلی پاسخگویان متأثر باشــد ،دیده نمیشود و بین نظرات
پاسخگویان ،همگرایی بسیار باالیی مشاهده میشود.

نظارتــی خود را ایفا کند .اما این شــرکت ،امکان نظارت کافی (چه
از حیــث نیــروی انســانی در اختیــار و چــه اختیارات تفویض شــده
شهرداری تهران) بر پروژهها را ندارد.
بنابراین ،از یکسو شرکت نوسازی عباسآباد و سایر نهادهای
نظارتــی نظیــر شــورای شــهر ،پشــتوانههای الزم بــرای جلوگیــری
تضییــع حقــوق عمومــی را نداشــتهاند و از ســوی دیگــر ،قوانیــن
مصــوب نیز بــه دلیل وجود تداخلها ،نتوانســتهاند چنین نقشــی
را داشــته باشــند .در ایــن صــورت ،بــه نظر میرســد تضعیــف نهاد
مدیریــت واحــد اراضــی عباسآباد ،بهنوعــی تضمینکننــده منافع
اختصاصی سایر بازیگران مؤثر باشد.
 -3-6تحلیل همگرایی نظرات پاسخگویان
همانطور که اشاره شد ،پاسخگویان هم شامل دستاندرکاران
فرایندهــای مختلــف تهیــه و تصویــب و اجــرای طرح بودهانــد و هم
شــامل برخــی منتقدیــن و افــراد مســتقل (نظیــر دانشــگاهیان و
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معیارها

میانگین رتبه

مقدار کایدو

درجه آزادی

سطح معناداری

4

0.125
0.149

مردمنهاد

شهرداری

دولتی

3.00

12.83

14.33

7.219

8.13

17.75

13.83

6.765

4

13.83

9.83

3.550

4

0.470

11.50

4.154

4

0.386

3.108

4

0.540

4

0.081

4

0.072

مهندسان مشاور

دانشگاهی

رویه فنی

10.58

12.83

اصول اخالقی

8.83

13.00

اعتماد

7.67

12.50

13.00

سازوکار

7.92

14.92

12.88

13.25

ارتباطات

11.50

13.58

8.00

14.25

12.17

پاسخگویی

8.00

11.50

15.00

17.33

8.00

8.296

شفافیت

8.00

12.67

8.75

18.63

14.17

8.591
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نتیجه
در ایــن پژوهــش تــاش گردید تــا چالشها و معضــات فراروی
مدیــران شــهری در تصمیمگیری اخالقی مورد بررســی قــرار گیرد و
چارچــوب اخالقی متناســب با تصمیمگیری مدیران شــهری ایران
در طر حهای توسعه شهری ارائه گردد .بهمنظور بررسی عملی این
چارچوب« ،طــرح جامع اراضی عباسآباد (مصوب ســال »)1384
بهعنــوان مــورد مطالعاتــی برگزیده شــد .ایــن پژوهــش ،یافتههای
خود را در دو رویکرد محتوایی و رویهای مورد تحلیل قرار داد.
نتایــج ایــن یافتههــا در رویکــرد محتوایــی نشــان میدهــد کــه
تصمیمگیریهای اخالقی فرایندهای طرح جامع اراضی عباسآباد،
هــر چــه از تهیــه طــرح بــه ســمت اجــرای طــرح پیــش میرونــد ،از
محتوای اخالقی دورتر میشوند .فرایند تهیه و تصویب این طرح در
ســالهای اولیه خود ،با همگرایی نظر مدیران بخشهای مختلف
(اعم از دولتی و عمومی) آغاز گردیده و توانسته تا حدودی ،متضمن
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منافــع عمومــی و ملی باشــند .بنابرایــن ،ا گرچه اهــداف اولیه طرح
بــه منافــع عمومــی و زیســتمحیطی توجــه داشــته ،امــا فاصلــهای
بیــن مطلوبیــت فراینــد تهیه و تصویب نیز دیده میشــود که نشــان
از وجــود برخی کشــمکشها بین بخشهای دولتــی و عمومی برای
کســب منافــع و برخــی تغییــرات و اعمــال نفوذهــا از ســوی مدیــران
ایــن بخشهــا در فراینــد تصویــب دارد .ایــن موضــوع همچنیــن
نشــاندهنده تأثیرگذاری بیشتر عوامل فردی در تصمیمگیریهای
مدیریتــی اراضــی و نا کارآمــدی سیســتم مدیریت شــهری در تحقق
اهداف خود میباشــد .بهعبارتدیگر ،سیســتم مدیریت شهری در
ســطح کالن ،نتوانسته است چنان سیاســتگذاری کند که اهداف
عالــی خــود را تضمیــن نمایــد .بخشــی از ایــن عوامــل را میتــوان به
فشــارهای بیرونــی و بهطور کلیتر ،موضوع قدرت بهعنوان بخشــی
جداییناپذیــر از مدیریت شــهری مرتبط دانســت .بنابراین ،ا گرچه
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همگرایی مدیران برای ایجاد تعامل الزامی است ،اما کافی نیست؛
بلکــه الزم اســت امــکان حضور همــه ذینفعــان در تصمیمگیریها
فراهم شود .همچنین کاهش مطلوبیت فرایند اجرا نشان میدهد
که منافع اختصاصی در آن ،بیش از سایر فرایندها توانسته است در
نقش اهداف سودجویانه دخیل شود.
با توجه به اینکه تأ کید پژوهش بر نقش مدیران شهری است،
لــذا رویههــای تصمیمگیری اخالقــی در فرایند اجــرای طرح بهطور
خــاص مورد توجه قرار گرفت .تحلیل یافتههای پژوهش از رویکرد
روی ـهای در اجرای طــرح جامع اراضی عباسآباد نیز نشــاندهنده
کاهــش مطلوبیــت ،از ایــده اخالقــی (گزینههــای اخالقــی اولیــه) تا
اجــرا (گزینههــای اجرایــی شــده) میباشــد .در ایــن زمینــه ،وجود
بازیگــران گونا گــون و تعارضــات آنهــا را نمیتــوان امــری نامطلــوب
دانســت؛ چرا کــه مدیران بــا بهرهگیری از فرصتهای ایجادشــده،
میتواننــد حضــور بازیگــران را مؤثر ســازند .آنچه این موضــوع را به
نقطهضعف تبدیل میســازد ،فراهم شــدن امکان نفوذ نامطلوب
بازیگــران قدرتمند (نظیر بخش غیررســمی) و عدم حضور بازیگران
اصلــی (مــردم و نهادهــای مردمــی) اســت .همچنیــن ضعــف و
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.
تأثیــرات فــردی مدیــران کــه در رویکــرد تحلیلی بدان اشــاره شــد،
ایــن ضعــف را روش ـنتر مینمایــد؛ چنانچه بــا تغییــرات مدیریتی،
رویکردهــای کلــی مرتبــط با ماهیــت مدیریت اراضی نیز بهســرعت
تغییــر پیــدا میکننــد .این موضوع باعث شــده اســت کــه علیرغم
توجهــات مصوبات طرح جامع اراضی عباسآباد به منافع عمومی
و زیستمحیطی ،در فرایند اجرای طرح ،موارد ناقض این اهداف
کالن به شــکل عملی قانونی از ســوی مدیران شــهری اتخاذ شود.
همچنیــن راهکارهــای حمایتــی مشــخص (نظیــر حمایتهــای
قانونی یا نهادهای تخصصی) برای مقابله با این چالشها یا کمتر
اندیشــیده شــدهاند و یــا فاقــد کارآمدی در ایــن حــوزه بودهاند .با
نبود شــفافیت در سیســتم مدیریت اراضی نیز بازیگران پرقدرت با
راحتی بیشتری نسبت به کسب منافع اختصاصی حضور خواهند
ً
یافــت و یــا اساســا هــر اتفاقــی محتمــل خواهــد بــود .عالوه بــر آن،
شــرکت نوســازی عباسآباد و ســایر نهادهای نظارتی نظیر شورای
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شــهر ،پشــتوانههای الزم بــرای جلوگیری تضییع حقــوق عمومی را
نداشــتهاند .مجمــوع این عوامل ،به تضعیــف نهاد مدیریت واحد
اراضــی عباسآبــاد در جهت تضمین قدرت و منافع ســایر بازیگران
(نظیر شهرداری تهران) منجر شده است.
در یــک جمعبنــدی کلــی ،نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد که
عــاوه بــر اهمیــت و ضــرورت مفهــوم «اخــاق» بهعنــوان وظایف و
مســئولیتهای مدیــران شــهری ،رعایــت اصــول اخالقــی ،یکــی از
اساس ـیترین زیربناهــای پایــداری نظــام مدیریــت شــهری خواهد
بــود .بهعــاوه ،در ایــن تحقیــق ،از «اخــاق» هم در جهــت تحلیل
ماهیــت و روشــنتر کــردن روابــط و مناســبات تصمیمگیــری در
طر حهــا و پروژههــای شــهری و هــم در جهــت ارزیابــی وضعیــت
تصمیمگیری اخالقی در یک نظام مدیریت شهری استفاده گردید
که یکی دیگر از نوآوریهای خاص این تحقیق محســوب میشود.
این موضوع میتواند قدمی بهســوی پاســخگویی به این پرســش
باشــد که چرا همچنان راهحلهای ارائهشــده در مطالعات قدرت
شهری ،در ایران نتوانستهاند به مرحله اجرا برسند.
با توجــه به تحلیلهای صورت گرفته ،برخی از راهکارهایی که
در بهبــود وضعیــت تصمیمگیــری اخالقی در مدیریــت طرح جامع
اراضی عباسآباد میتواند مؤثر واقع شود ،ارائه میگردد:
 بازبینــی و تکمیــل منشــور اخالقــی مدیریــت واحــد اراضــی براساس ارزشهایی نظیر عدالت ،منافع عمومی ،مسئولیتپذیری،
درس ـتکاری ،شــفافیت ،پاسخگویی ،مشــارکت فعال شهروندان و
رعایت قوانین و مقررات؛
 تکمیــل و ارزیابــی چارچــوب تصمیمگیــری اخالقــی بــرایتصمیمات کالن اتخاذشده در اراضی و پیوست نمودن آن در اسناد؛
 تهیــه چکلیســت ارزیابــی اخالقی بــرای پیوســت نمودن بهتصمیمات سطح خرد اتخاذشده در اراضی؛
 انتشار بهروز جزئیات برنامهها ،عملکرد و قراردادهای اراضیدر جهت شفافیت اطالعاتی؛
 اســتفاده از ظرفیــت ســازمانهای مردمنهــاد در مدیریــت وبهرهبرداری کارآمد اراضی؛
 مشــارکت بــا بخش خصوصــی از طریق پروژههــای بلندمدتبــا حفظ مالکیت یکپارچــه و تقویت نقش فضــای عمومی بهجای
روند فعلی تجاریسازی و لوکسسازی در اراضی.
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پینوشتها
 Deontological 1به تعبیر کلی یعنی انجام کارها بر اساس اصول پذیرفتهشده
عام که وظیفه و تعهد محسوب میشوند (نظیر تئوری اخالقی کانت).
 Teleological 2کــه اخالقــی بــودن افعــال ،برحســب پیامدهــا و نتایــج آن
قضاوت میشود (نظیر تئوریهای اخالقی فایدهگرایی و ما کیاولیسم).
3 Public Administration.
4 Integrity.
5 Compliance.
6 Systematic.
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7 Responsibility.
8 Substance.
9 Procedure.
10 Mixed-Method.
11 Simultaneous Attempt.
 12در امتیازدهــی گزینههــا ،از مقیــاس دوقطبــی فاصلهای (اعــداد فرد  1تا )9
اســتفاده شــد؛ ا گرچه به دلیل ماهیــت ناپارامتریک آزمونها ،شــیوه امتیازدهی
تأثیری در نتایج نهایی ندارد.
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نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۲شماره  ۲تابستان ۱۳۹۶

 13عالوه بر آن ،هماهنگی با افراد پاس ـخگو نیز به دلیل مشــغلههای زیاد آنها،
با محدودیتهایی مواجه بود .همچنین به نظر میرســید برخی از پاس ـخگویان
بــه دلیل نوع ســؤاالت پژوهــش (کنــکاش در فرایندهای تصمیمگیــری طرح) ،از
همکاری و ارائه اطالعات خودداری مینمودند.
14 Kolmogorov–Smirnov Test.
15 Friedman Test.
16 Wilcoxon Test.
17 Kruskal-Wallis H Test.
18 Directed Content Analysis.
 19از نظر برخی پژوهشگران ،مفهوم روایی و پایایی تحقیقات ّکمی را نمیتوان
بــرای تحقیقــات کیفی بهکار برد و باید معیارهای متناســب دیگری نظیر قابلیت
اعتماد یا حساســیت نظری بررســی گردد .حساسیت نظری به زبان ساده یعنی
محقق باید به اندازه کافی از مباحث نظری مرتبط با موضوع اطالع داشته باشد.
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