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کُدهای اخالق حرفهای در برنامهریزی
بهزاد ملکپور اصل* 1،فرشته دستواره

2

.1گروه برنامهریزی و طراحی شهری و منطقهای ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2گروه جغرافیای انسانی و آمایش ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله)98/05/21 :

(تاریخ دریافت مقاله98/02/18 :

چكيده
اخالق کاربردی و به تبع آن اخالق حرفهای قلمروهایی هستند که از دههیِ  1990به این سو مورد توجه صاحب-
نظران برنامهریزی قرار گرفتهاند .ادبیات مربوط به این قلمروها نظیر هر حوزهیِ دیگری در عرصهیِ تکاپوهای انسانی
مدام در حال تطور است و به میانجیِ گفت و شنودهای مستمری که میان کنشگران مختلف در این عرصه در جریان
است ،ظرفیتها و جنبههای تازهای از ابعاد گوناگون و گستردهیِ آن آشکار میشود .این گستردگی در برخی موارد با
دشواریها و احیاناً بدفهمیهایی در حوزهیِ اخالق حرفهای برنامهریزی همراه است و همین امر ضرورت دقتنظر و
کنکاش در کُدها و گزارههایِ نظریِ اخالق حرفهای و پیگیری این مباحث را موجب میشود .ردیابی کُدهای اخالقی
مرتبط با زمینههای مختلف برنامهریزی هدف اصلی این مقاله است و بدی ن منظور از دستهبندی ،تمسازی ،مقایسه و
نتیجهگیری از داده ها برای کشف و توضیح کُدهای اخالقی مرتبط با زمینههای مختلف برنامهریزی استفاده شده است.
کُدهای اخالقی موضوعهای مرتبط با دوراهیهای اخالقی در برنامهریزی ،زمینهیِ مطرح شدن اخالق مسالهمحور را به
عنوان دستاورد مقاله و به عنوان یکی از رهیافتهای مواجهه با این دوراهیها موجب شده است .بحث آموزش اخالقی
برنامهریزان نیز بر مبنای اخالق مسالهمحور به عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی مواجهه با موضوعهای اخالقی پیشنهاد
شده است.
کليدواژهها :اخالق حرفهای ،اخالق مسالهمحور ،برنامهریزی ،کدهای اخالقی.

* -نویسنده مسئول:

Email: B_malekpour@sbu.ac.ir
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مقدمه
در سالهای اخیر تسلطِ پسا-اثباتباوری 1بر نظریه-
یِ برنامهریزی ،2به درستی ،بستر سیاسی ،اجتماعی و
اخالقیِ این نظریهها را پُررنگ کرده است .این تاثیر به
میانجیِ رهیافتهایِ مختلف ،از جمله رهیافتهای
مشارکتی ،3پسا-نوباور 4و نو-عمل باوری 5چشمگیر
بوده است .در این راستا برنامهریزی را دارای تاریخچه-
6
ای از عمل و تفکر مرتبط با دو مکتب فکری نوباوری
و اثباتباوری 7دانستهاند ( Almandinger,
 .)2001,2002در حقیقت دههیِ 1960میالدی اوج
خوشبینیِ روششناسیهای نوباور بود که نشانههای
آن را میتوان در برنامهریزی جامع-عقالنی 8و
گسترش فنون و مدلهای کمی 9برنامهریزی مشاهده
نمود که در آن موضوع اخالقِ برنامهریزی جایگاه
روشنی نداشت .منظر نظریهیِ برنامهریزی از اواخر
سدهیِ بیستم و در آغاز سدهیِ بیست و یکم میالدی
آمیزهای از دورنماهای نظری تحت تسلط پسا-اثبات-
باوریِ متاثر از هابرماس 10است که بر نظریهپردازی
برنامهریزی و طرح موضوع اخالق تاثیر زیادی گذاشته
است ( Faludi, 1987; Feldman, 1996; Fainstein,
 .)2000; Allmendinger, 2001, 2002از اینرو ،در
زمینهیِ نظریهپردازی و عمل برنامهریزی ،تضاد میان
اصول علمی و اخالقی با منافع مورد توجه قرارگرفته
است ( .)Sanyal, 2002پسا-اثباتباوری از این منظر،
بخشی از دگرگونیِ بزرگتری در فهم و حساسیتها در
نظریهیِ اجتماعی و فلسفهیِ علم بوده است که از چند
جهتگیریِ متفاوت سرچشمه گرفته است .یکی از
مهمترین جهتگیریهایِ یاد شده چالشهایی بود که
از سوی فیلسوفان علوم طبیعی مانند کوهن ،11پسا-
نوباوران و پسا-ساختارباورانی مانند فوکو 12و

مختلفی را پیموده است .یک مسیر با تردید در مورد
پندارهای نوباور 15و در برابر پرسش نهادن شناخت -
شناسیِ اثباتباور توسط جنبش پسا -نوباوری ،قابل
پیگیری است .مقصود اصلی پسا-نوباوری ،عقالنی و
اخالقی کردن جنبش نوباور بوده است
( ;Allmendinger and Tewdwr-Jones, 2002
 .)Gunder, 2006مخالفان نوباوری ،نقش سوءاستفاده
از قدرت در کاربست برنامهریزی و بیتوجهی به
موضوع اخالق و به بیانی دیگر جنبههای منفی برنامه-
ریزی نوباور را آشکار نمودند .در واقع با تاکید بر
موضوع اخالق ،شرح و تفصیل معیارهای هنجاری برای
برنامه ریزی ،اجرا و ارزیابی اقدامات توسعه مطرح
16
گردید و نیاز به فراتر رفتن از مرزهای انضباطیِ
برنامهریزی جهت ایجاد خِرَدی 17مطابق با این دانش
(اخالق برنامهریزی) ،احساس شد (.)Goulet, 2006
اخالق برنامهریزی یکی از زیرمجموعههای اخالق
حرفهای است که خود این اخالق نیز زیرمجموعهیِ
مجموعهیِ بزرگتری به نام اخالق کاربردی محسوب
میشود .18اخالق حرفهای امروزه مورد توجه بسیاری
از صاحبنظران برنامهریزی قرار گرفته است .ادبیات
اخالق حرفهای در برنامهریزی نظیر عرصههای دیگر
اخالق کاربردی در حال تطور است و مدام جنبههای
تازهای از آن آشکار میگردد .اما بحثهای مطرح شده
در عرصهیِ اخالق حرفهای در برنامهریزی با ابهامهای
معنایی همراه است که ضرورت تدوین کدهای اخالقی
و بازبینی آن ها به فراخور نیازها و شرایط تغییریابنده
را مطرح میکند .مسیر دوم برنامهریزی پسا-اثباتباور،
با انتقاد از تمامیت ساختارباوری ،عنوان پسا-
ساختارباوری و مسیر سوم ،توجه دوباره به عملباوری،

نظریهپردازان انتقادی مانند هابرماس و آدورنو 13مطرح
شد .این تغییرات دربردارندهیِ انتقادی بر منطق
اثباتباوری-پیجویی و کشف مجموعهای از قواعد
روششناختی 14یا اَشکال استنتاجی عام و یکسان در
ارتباط با علوم طبیعی و اجتماعی بود .با توجه به این
تغییرات پسا-اثباتباوری در برنامهریزی مسیرهای

عنوان نوعملباوری به خود گرفته است .اما با توجه به
مسیر نخست ،اخالق برنامهریزی به سطحی از
پیچیدگی 19رسیده است که به نظر میرسد چیزی
کمتر از رشد نمایی 20نیست .ادامه و همراهی با توسعه
و تحوالت نظری ،حرفهای و آموزشی در این زمینه نیز
به طور فزایندهای چالش برانگیز شده است
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( )Campbell, 2012که این مقاله با اختیار مسیر
نخست در پیِ تاباندن نوری بر زمینههای مطرح شدن

اجتماعی و شناخت در حوزهی عمومی با هدف تامین
منفعت عامه 23هستند .تصور انجام صحیح این

اخالق در نظریه و کاربست 21برنامهریزی در ایران
است .بدین منظور ابتدا روششناسی پژوهش که
مبتنی بر تحلیل مضمون متون مرتبط با اخالق برنامه-
ریزی و چرایی اختیار آن توضیح داده خواهد شد و بر
این مبنا ردیابی کدهای اخالقی در سطح و مقیاس -
های مختلف آن در دستور کار مقاله قرار خواهد گرفت
و در ادامه مبنتی بر رهیافت منتخب مقاله ،راهکارهای
برنامهریزی مبتنی بر هنجارهای اخالقی و زمینهمند
که در این مقاله اخالق مسالهمحور نامیده شده است
ارائه خواهد شد.

مسئولیت ارزشمند ،ذهینت همگان را به سمت و سوی
اخالق در این حرفه و الزامات آن سوق میدهد .در این
میان برخی از برنامهریزان شهری بحثهای اخالقی را
نسبتا ساده میانگارند ،این درحالی است که صحت
فعالیتهای روزمره آنان و بحث درباره محتوای
اخالقی 24کاربست برنامهریزی ،25روشها و سیاست -
های آن موضوعی بسیار با اهمیت است .در حقیقت،
موضوعهای اخالقی در بیشتر تصمیمهای برنامهریزی
وجود دارند و برنامهریزان در بسیاری از موارد با این
موضوعها مواجه میشوند" .در واقع برای برنامهریزان،

مبانی نظری و پيشينه تحقيق

اخالق تعیین کننده مرزهای رفتاری قابل پذیرش
است .به طوری که بدنه اخالق حرفهای را هنجارهای
پذیرفته شده رفتاری 26تشکیل میدهد .این هنجارها
27
که برخی از آنها توسط انجمن برنامهریزان آمریکا
کدگذاری شدهاند ،به عنوان راهنما برای برنامهریزان
جهت وفادار ماندن به حرفه خود هستند Howe ("28
 .)and Kaufman, 1979اما دغدغهیِ اصلی در امر
اخالق در برنامهریزی ،نبود معیارهای م شخص در این
حوزه از عمل و قضاوت است؛ چرا که عموما برنامه-
ریزی در این زمینه به عنوان یک انتخاب میان تضادها
تلقی میگردد و از این جهت سرشت آن ستیزه جو-
گر 29جلوه میکند و در نتیجه برنامهریزی با قضاوت
اخالقی سر و کار دارد .در این میان برخی از ارزشها
همچون موضوع «عدالت» میتواند به عنوان معیار
قضاوت اخالقی عمل کند ( .)Campbell, 2012اخالق
در برنامهریزی را میتوان به چهار گروه متمایز طبقه-
بندی کرد (شکل .)1

اخالق و علم اخالق یعنی مجموعه دستورالعملهایی
که امکان زیست اخالقی را برای فرد و جامعه فراهم
میآورند .در همهی عرصههای حرفهای هدف اصلی،
حفظ اعتبار و کمک به باال بردن کارایی آن است و
تربیت افراد و کنشگرانی که به عنوان کنشگرانِ
اخالقی محسوب میشوند ،هدف پسینی محسوب می -
شود .بنابراین کنشگری همچون برنامهریز که در یک
نهاد برنامهریزی فعال است باید آموزههای اخالق
حرفهای مربوط به آن نهاد را رعایت کند (پایا.)1395 ،
بدین سبب از آنجایی که موضوع اخالق و بهویژه
اخالق حرفهای و هنجارهای رفتاری آن در زمینههای
گوناگون برنامهریزی بهطور کلی و برنامهریزی شهری
بهطور خاص و هدفهای این حرفه با اهمیت جلوه
میکند ،در ادامهی نوشته بهطور فشرده به هریک از
این مفاهیم اشاره میشود.اخالق ،هنجارهای رفتاری
و اخالق حرفهایبرنامهریزان شهری به مثابهیِ
جراحانی محتاط ،22بیش از هر چیزی عهدهدار عمل

شكل  :1چهار گروه متمایز اخالق در برنامهریزی
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گروه نخست شامل مفاهیم اخالقی مرتبط با شیوههای
دیوان ساالری 30است .در دومین گروه ،قضاوتهای

ریزی را در نظر میگیرند و تاثیرات هنجاری بر برنامه-
ریزان را در شرایط مختلف مورد بحث قرار میدهند.

اخالقیِ 31برنامهریزان در تدابیر اداری 32و اختیارات
تصمیمگیریِ قرار میگیرند که متاثر از رفتار و
خصوصیات شخصی آنها هستند و در زعم آنان به
منزلهیِ راهی برای دستیابی به رفاه عمومی 33است.
گروه سوم بهعنوان پیچیدهترین گروه ،دربردارندهیِ
مفاهیم اخالقی 34مانند تعهد ،35دانش و شایستگی،36
وفاداری 37و غیره در روشها و محتوای اخالقی ضوابط
و معیارهای موجود در برنامهریزی است .برای مثال در
زمینه مفاهیم اخالقی مانند تعهد و فضیلت ،38میتوان
به ویژگیهای یک فرایند ایدهآل تصمیمگیری توسط
سیاستگذاران عمومی و تعهدات متضادی که تصمیم
گیرندگان هنگام انتخابهای عملی با آن مواجه
هستند ،اشاره کرد .بدین لحاظ با وجود وظیفهشناسی -
های متناقض در عمل برنامهریزی ،مناسبترین رویهی
تصمیمگیری آن است که کمال مطلوب را به حداکثر
ممکن برساند ( .)Wachs, 1985آخرین گروه از مسائل
39
اخالقی به مالحظات گزینههای اصلی سیاستگذاری
اشاره دارد .این موارد اصوالً اساسیترین انتخابهای
جامعه را نشان میدهند که برای برنامهریزان ،اغلب
40
مبهمترین و از لحاظ سیاسی جنجال برانگیزترینِ
مسائل هستند .به عنوان مثال انتخاب میان حفاظت از
یک منطقه حساس محیط زیستی و فایده و کاربرد آن
برای شهروندان ،نمونهای از انتخاب اخالقی است که
در ماهیت خطمشی و سیاستهای مهم نفوذ میکند
( .)Wachs, 1985همچنین برنامهریزان نقشهای
مختلفی را ایفا میکنند که در این شرایط هنجارها یا
تجویزهای 41مختلف اخالقی شکل میگیرند و آنان
اغلب در موقعیتهایی قرار میگیرند که با خواستههای
متناقض مواجه میشوند .برخی از رهنمودها موجب
"نگهداشت سیستم "42و برخی "چالش برای
سیستم "43هستند ،اما اساس اخالق حرفهای در
برنامهریزی بر مبنای نگهداشت سیستم است که در
این صورت کارایی ،44هدفی نهایی برای اخالق حرفهای
مدنظر قرار میگیرد .سایر رهنمودها نیز در بحث
ساختار انتخاب اخالقی ،45بنیانهای هنجاری 46برنامه-

در واقع انتخاب اخالقی در برنامهریزی ،بهجای اینکه
از هنجارهای ثابتی باشد ،بیشتر به عنوان یک فرایند
جستجو برای ارزشهای هنجاری جدید توصیف می -
شود .در کاربست برنامهریزی ،دیدگاههای سیاسی،
نگرش و تعلق سازمانی و توجه به ارزشها در کار ،در
توضیح اینکه چرا برخی برنامهریزان تفکر متفاوتی
دربارهیِ اینکه چه چیزی اخالقی است دارند ،بسیار
مهم هستند .برنامهریزان در بیشتر موارد دیدگاه
اخالقی متفاوتی دارند که این مورد از نقش آنها
نشات می گیرد (شکل  .)2برنامهریزانی که تمامیت
فنی 47خود را در کار حفظ میکنند عموما نقش
تکنسین 48را ایفا مینمایند .در واقع این برنامهریزان
رها از ارزش هستند که به واسطهی کار برای تصمیم -
گیرندگان ،در برابر عموم مردم مسئول هستند و برای
اجرای توصیهها و برنامههای "خوب" خود ،به همان
تصمیم گیرندگان وابسته هستند .گروه دوم برنامه-
49
ریزانی را شامل میشود که کنشگران سیاسی
هستند و به گونه آرمانی ،متعدد به ارزشها و در پی
توجه به گروهها و مسائل مرتبط با منافع عمومی
هستند .برنامهریز به منزله کنشگرِ سیاسی ،در اجرای
برنامهها بیشتر مایل به کار فعاالنه در سیستم سیاسی
است .اما نقش یکپارچه و کاراتر ،نقش سوم است که
هردو جنبه فنی و سیاسی را در بر میگیرد .این گروه
ترکیبیها 50نامگذاری شدهاند و در هر دو سنجهی
فنی و سیاسی سهم باالیی دارند ،بنابراین تنش بین دو
بعد نقش را بیشتر احساس میکنند و نیز میتوانند
شکاف میان این دو نقش را پر کنند .بدین سبب بحث
اساسی در مورد نقشهای برنامهریزان ،سوگیری آنان
نسبت به نقش 51در انتخابهای اخالقی است ( Howe
 .)and Kaufman, 1979اخیرا نقش دیگری برای
برنامهریزان با توجه به ویژگیهای آنها تعریف شده
است که آن نقش را حرفه دوستان 52در نظر گرفتهاند.
"برای این نوع از برنامهریزان ،برنامهریزی تنها یک
شغل و حتی حمایت از دیگر مشاغل محسوب میشود
که تصمیمات راهبردی در آن در درجه نخست جهت
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حفظ حرفه در نظر گرفته شدهاند .در واقع حرفه
دوستان به تمامیت تخصص شان و قانونی بودن

براساس الزامات فنی عملکردشان در سیستم دیوان
ساالری گرفته میشود .ملتزنر ( )1976این نوع از

دستگاه حکومتی دموکراتیک و تصمیم گیری جمعی
آن عالقهمند نیستند .تصمیمات راهبردی آنها تنها

مینامدLauria ( ".

53

برنامهریزان را تظاهرکنندگان
( )and Long, 2017شکل .)2

شكل  :2انواع نقش برنامهریزان

"اخالق حرفهای که زیر مجموعهای از اخالق کاربردی
است ،قلمرویی است که در چند دهه اخیر مورد توجه
فراوان قرار گرفته است" (پایا .)1395 ،در این حوزه از
اخالق درباره جنبههای خاص اخالقی مربوط به یک
حرفه خاص بحث میشود .همچنین در این زمینه از
یافتههای نظریه اخالق بهره فراوان گرفته میشود.
(پایا" )1395 ،اخالق حرفهای 54در برنامهریزی را می -
توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد .اولین دیدگاه
بر ارزش اجتماعیِ 55حرفه برنامهریزی ،56حرفهای
شدن آن و بررسی اینکه چگونه اخالق حرفهای بر
رفتار برنامهریزان در عمل 57اشاره دارد .دیدگاه دوم نیز
ارزش اجتماعی برنامهریزی را مورد سوال قرار میدهد
و بر اخالق حرفهای در بستری گستردهتر مینگرد"
( .)Marcuse, 1976اخالق حرفهای میتواند از نقش
فعلی خدمت به کارسپار 58به منظور تحلیل اثرات
واقعی سیستمهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی که
مسائل اخالقی در آنها در حال وقوع است ،فراتر رود.
بنابراین اخالق حرفهای میتواند به موضوع قدرت و
انجام اقداماتی برای ترویج ارزشهایی مانند برابری،59
دموکراسی 60و روابط جدید قدرت 61بپردازد ( Sadri,
.)2012

کنكاش در کدهای اخالق حرفهای در برنامهریزی
نظریهیِ برنامهریزی به عنوان راهنمای برنامهریزان در
حرفه ،بهطور خاص به موضوعهایِ هنجاری مربوط به
برنامهریزی مانند "بهتر یا بدتر" ،مفاهیم "خوب یا
بد"" ،درست یا نادرست" و پیامدهای انسانی برنامه-
ریزی ،برای نمونه اگر برنامهریزی "آسیب میرساند"،
باعث "رنج عمومی" یا "خشم" میشود ،توجه کمتری
دارد ( .)Ploger, 2004برنامهریزان معموال نظریهی
کارآمدی برای دریافت راهنمایی جهت اتخاذ
تصمیمات ،انجام اقدامات و مواجهه با معضالت اخالقی
ندارند و بنابراین در مورد اخالقی یا غیر اخالقی بودن
تصمیمات و اقدامات خود شک و تردید دارند ( sanyal,
 .)2002در واقع به این دلیل است که نظریه برنامه-
ریزی همواره با شکاف شناخت شناسی 62و نظری
(اهداف و موضوع) ،شکاف سیاسی و مجزا بودن آن از
نظریههای فرایند توسعهیِ اجتماعی -فضایی 63و
ارزشهای آن و شکاف آمیزگری( 64ترکیب رهیافتها
و وام گرفتن نظریهها) مواجه بوده است (عبدی
دانشپور .)1382 ،به طور کلی چون نقش برنامهریزان،
65
همکاری در کسب راهبردهایِ حافظ منافع مشترک
است ( ،)Ploger, 2004از اینرو "مسئولیت ویژه برنامه-
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ریزان ،برنامهریزی برای گروهها و افراد نیازمند و بی -
بهره است که باید به اصالح سیاستها ،دیدگاهها،

 .)1390در این میان ،خرده نظامهای اجتماعی و
فرهنگی تاثیر فراوانی بر کنش دارند؛ نظام اجتماعی

نهادها و تصمیماتی که در تضاد با چنین نیازهایی
است ،بپردازند .در واقع آنان ملزم به ایجاد و گسترش
فرصت و انتخاب برای همه افراد هستند"( Marcuse,
 .)2014البته این مسئولیت هم بر مبنای نقش و هم بر
مبنای نوع گفتمان سیاسی برنامهریز متغیر است .اما
تمامی این وظایف که برای برنامهریزان از منظرهای
متعددی تعریف شدهاند به چگونگی نقش آفرینی و
ارتباط برنامهریز با نظام برنامهریزی بستگی دارد.
برنامهریز شهری به دلیل میان رشتهای بودن
تخصصش ،ملزم به کسب تجربه و فعالیت در درون
نظامهای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و سایر
آن ها است ،عموما به عنوان نوعی کنش گر یا کارگذار
با نظامهای مختلف کنش در تماس است .بدین لحاظ
شناخت و واکاوی نظامهای کنش برنامهریز امری
ضروری برای آگاهی از چگونگی نقشآفرینی برنامهریز
در حرفهاش است .واحد کنش یا واحد عمل در
حقیقت کوچک ترین واحد یک نظام کنش است .این
واحد شامل تمامی کنشگرانی است که دارای اهداف و
مقاصد هستند .این کنشگران در انتخاب وسایل و
مقاصد خود آزادی تام ندارند .محیط کنش نیز ارزشها
و هنجارهایی دارد که تعیینکنندهی مسیر برای
کنشگران است .همچنین واحد کنش ،خرده نظامهای
شخصیت ،اجتماعی ،فرهنگی و رفتاری را در بر می -
گیرد .بنابراین در این خرده نظامهای واحد کنش،
برنامهریز به شکل یک کارگذار و با عمل خود ،موجب
ساختاریابی خرده نظامها میشود .طبق دیدگاه گیدنز
نوعی رابطهی متقابل دیالکتیکی و دوگانه میان
کارگذار و ساختار خرده نظامها وجود دارد ،به عبارتی
ساختار و کارگذار را نمیتوان جدا از هم تصور کرد.
آنها دو روی یک سکه و پدیدههای دوگانه هستند .از
نظر وی هر کنش اجتماعی در برگیرنده ساختاری در
خرده نظامها است و هر ساختاری به کنش اجتماعی
نیاز دارد .بدین لحاظ کنشگر ،کارگذار و ساختار
خرده نظامها ،به گونهای جداییناپذیر ،در فعالیت
روزمره در یکدیگر تنیده شدهاند (ادریسی و همکاران،

شامل مجموعهی شبکهی کنشگران است که اخالق
به عنوان جز اصلی این نظام محسوب میشود و مبتنی
بر اصول ،وظایف و مجموعهای از قواعد ارزشی و
هنجاری است .نظام فرهنگی نیز شامل باورها ،ارزشها
و هنجارها است .بنابراین با توجه به کنش در درون
این دو خرده نظام و ویژگیهای آن ،اخالق دو بعد
بسیار مهم اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد .بعد
فرهنگی اخالق همان اخالق نظری و شامل مجموعهای
آرمانها و ارزش های اخالق است که ریشه در فرهنگ
جامعه دارند .در واقع در خرده نظام فرهنگی معیارها و
هنجارهای اخالقی مطرح میشوند .بعد اجتماعی
اخالق نیز همان اخالق عملی و احساس مسئولیت بر
مبنای فرمانهای اخالقی در برابر دیگری است .در این
خرده نظام ،روابط از نوع تعاملی و مبادلهای گرم است
که صبغهی عاطفی ،انتشاری و جمعگرا دارد .افرادی
که ذخایر ارزشمند بیشتری داشته باشند ،رفتارهای
دگرخواهانه و ایثارگرانه دارند .در نظام اجتماعی زمینه
برای گسترش خیر عمومی ،تعهدات عمومی و مودت
اجتماعی فراهم میشود .زمانی که روابط اجتماعی در
ابعاد مختلف معرفتی(آموزش) ،مادی(اقتصادی)،
عاطفی(همدردی) و منزلتی(کرامت انسانی) بیشتر
باشد ،به همان اندازه محرومیت و انفعال اجتماعی
کاهش مییابد (چلبی1375 ،؛ نقدی .)1394 ،بدین
ترتیب با توجه به اهمیت و نقش مهم اخالق در درون
خرده نظامهای اجتماعی و فرهنگی ،برای تبیین بحث
اخالق و قواعد ارزشی و هنجاری آن در این نوشته،
اخالق به سه گروه اخالق توسعه ،اخالق کار پروتستانی
و اخالق کار(چلبی) تقسیمبندی میشود .اخالق
توسعه ،ارزیابی هنجاری یا اخالقی اهداف و ابزارهای
توسعه در مقیاس های گوناگون است که هدف اصلی
آن انسانی -اخالقی کردن تصمیمات و اقدامات مربوط
به توسعه و برنامههای مرتبط با آن است (مومنی،
 .)1385در حقیقت در اخالق توسعه شرایط عام
دستیابی به توسعه اخالقی از سه مسیر میگذرد.
مسیر نخست ،وجود برنامه مدون با ارزشهای عینی و
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مشخص در نظام تعلیم و تربیت رسمی است .دومین
مسیر ،تقویت مالک تالش در توزیع منابع است.

فرهنگهای مختلف را مشاهده کرد .اخالق پروتستانی
کار را ارزش و منبعی برای سعادت و رستگاری انسان،

سومین مسیر ،از ترکیب عطفی سه شرط الزم به
کارگیری مالک شایستگی در توزیع منابع؛ محترم
دانستن سلسله مراتب و کمینه سازی وفاداری سیاسی
در نظام تعلیم و تربیت رسمی برخوردار بوده است .در
این میان جوامعی که توانستهاند اجتماع سازمانی را در
سطح سیستم تقویت کنند ،در تعمیم تعهد اعیان
اجتماعی و تحقق این سه مسیر موفقتر بودهاند
(نقدی .)1394 ،همچنین در اخالق توسعه ،ارزشها
اساس رفتار آدمی تلقی میگردند .تغییرات اجتماعی،
تعیین اولویت ها و هنجارهای مرتبط با آن ،ارائه تعریف

ریسک پذیری برای تغییر سرنوشت ،برنامهیزی برای
آینده و صرفهجویی را به عنوان نیرویی مؤثر در توسعه
قلمداد نموده است .این خصیصه موجب میشود که
فرد احساس مسئولیت نموده و در نهایت دقت و
کارایی وظایف کاری و شغلی خود را انجام دهد.
(شریف زاده و عبداهلل زاده )1395 ،در این زمینه بر
ارزشهای ریاضت کشانه پروتستانتیسم مانند خویشتن
داری کفنفس) ،67کار سخت ،استفاده صحیح از
زمان(وقت شناسی) ،کسب منافع فردی ،صداقت،
نوآوری و خالقیت و غیره اشاره میشود ( Harold and

و خوانشی اخالقی از موضوعهای مربوط به توسعه و
در نهایت ارزشهای فرهنگی و سنتی مسیر دستیابی
به توسعهای اخالقی را هموار مینمایند .دنیس گولت
نظریهپرداز اخالق توسعه بیان میکند که استراتژی
های اخالق توسعه بدون مشارکت ،66غیر دموکراتیک و
بی نتیجه خواهد بود .وی اصول اخالق توسعه را
مبنایی برای تمدن میداند که ویژگیهای آن برتری
طبیعت و غلبه بر خودخواهی است .بنابر موارد مطرح
شده ،مشارکت و احترام به طبیعت ،مثالهایی از
ارزشهای اخالق توسعه هستند ( .)Goulet, 2006به
طور کلی به دلیل اینکه بحث توسعه در الگوهای نوین
برنامهریزی و در دهههای اخیر مورد توجه بسیاری
قرار گرفته است .از طرفی تاکید بر ارزشهای رایج
اخالقی در توسعه ،بر بود و نبود فساد و صداقت در
روابط اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و نیز حرفهای تاثیر
میگذارند که ارزشها نیز از کنشها و واکنشهای
متعدد تاثیر میپذیرند .بدین سان با تصریح ارزشها
در روابط حرفهای و نیز ارزشهای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی ،می توان معیارها و هنجارهای اخالقی برنامه-
ریزی شهری را که در نهایت نیل به توسعه در ابعاد
گوناگون را هدف قرار گرفته است ،مشخص کرد.
بسیاری اندیشمندان توسعه بر این باورند که آیین
پروتستان ،اخالقیات و اصول آن بر توسعه غرب اثرگذار
بوده که از طریق آن میتوان تأثیر مذهب و باورهای
اخالقی آن را بر زندگی اقتصادی و اجتماعی در

68

 .)Jones, 1997باورهای اخالق کار پروتستانی
( )PWEبر آموزش ،باورهای اقتصادی محافظه کارانه،
نمونه باورهای کنترلی و به تعویق انداختن لذت و
خوشی استوار است ( .)furnham,1987به طور خالصه
اخالقیات پروتستانتیسمِ ریاضت کشانه ،در طول تاریخ
مبنایی برای تکامل سرمایهداری و کسب با قاعده
منفعت از طریق مبادله اقتصادی به ظاهر مسالمت
آمیز بوده است .ریاضت کشی عقالنی پروتستان با
قدرت علیه التذاذ خودانگیخته از دارایی عمل میکرد
و مصرف بهویژه مصرف تجمالت را محدود مینمود.
تاثیر روانشناختی آن نیز آزاد ساختن مال جویی از
نواهی اخالقیات سنت گرا بود .در واقع ریاضت در
اخالق پروتستانی به معنای ایجاد سرمایه از طریق
پسانداز تعبیر میشود .همچنین داشتن تعهد نسبت
به تکلیف و حرفه ،بنیان اصلی چنین اخالقی است
(وبر .)1385 ،اخالق کار نیز به معرفی ابعاد بسیار
متنوع و پیچیده کار با استفاده از چارچوب اجیل
پارسونز می پردازد که از نظر مفهومی برای کار چهار
بُعد اصلی متصور شده و برای هر بُعد اصلی نیز چهار
وجه در نظر گرفته است .چهار بُعد اصلی کار عبارتاند
از بُعد اثباتی ،بُعد شخصیتی ،بُعد اجتماعی و بُعد
فرهنگی کار( .چلبی )1389 ،منظومه عناصر عمده کار
در قالب اجیل بیانگر این نکته است که کم و کیف
کار ،مشروط به چهار عامل اساسی در ابعاد چهارگانه
زیر است.
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بُعد اثباتی کار :در بُعد اثباتی کار ،کنش گر در برخورد
اثباتی با محیط با صرف انرژی یدی و فکری (فعالیت

طور ضمنی یا صریح نوعی تکلیف و ادعا نهفته است
که به صورت تجریدی و بالقوه حائز نوعی هدف غایی

کاری) در ارتباط با دیگران موضوع کار را آنچنان تغییر
میدهد تا وضعیت مطلوب (محصول کار) جهت رفع
نیاز حاصل شود .بنابراین حداقل میتوان چهار وجه
برای بُعد اثباتی کار قائل شد که عبارتاند از :موضوع
کار ،فعالیت کاری ،شرایط کار ،کیفیت کار .کار در بُعد
اثباتی بر اصل بهینه سازی مبتنی است (چلبی،
.)1394
بُعد شخصيتی کار :فرد انسانی در چارچوب ساخت
اجتماعی و از طریق فرایند جامعه پذیری نظام
شخصیت خود را کسب مینماید تا بتواند در امور
مختلف اجتماعی شرکت کند و یکی از این امور
اجتماعی مهم ،کار در جامعه است .بنابراین در این
مورد نیز میتوان چهار جنبه شخصیتی عمده برای کار
قائل شد که عبارتاند از مهارت کاری ،انگیزه کاری و
هویت کاری که شامل هویت فردی و هویت جمعی در
کار است .کار در بُعد شخصیتی مبتنی بر اصل تحقق
است .تحقق کار و کمّ و کیف آن به نظام شخصیتی
نیز بستگی دارد (چلبی.)1394 ،

است(چلبی .)1394 ،فرهنگی که برای کار ارزشی واال
قائل باشد ،فعالیت کاری را ناشی از حرص و آز نمی-
داند بلکه آن را ذاتا خیر میداند و به عنوان یک ارزش
ماهوی تلقی میکند و برای فاعل کار نیز فی نفسه
فضیلت اجتماعی قائل میشود (چلبی.)1389 ،

مواد و روش تحقيق
نوشتهی پیشرو از لحاظ هدف که «ردیابی کدهای
اخالقی مرتبط با زمینههای مختلف برنامهریزی» است،
بنیادی و با توجه به روش منتخب تحلیل مضمون ،از
نوع پژوهش کیفی است .روش کیفی به تبیین
استقرایی و کشف دادههای ذهنی 69میپردازد که
ماهیت آن تفسیری است( .خداوردی )1387 ،در
حقیقت پژوهش کیفی در جستجوی درک ،توصیف و
تفسیر تجارب و ادراکات جهت کشف معانی خاص در
زمینهها و شرایط مختلف است ( Maguire and
 .)Delahunt, 2017بنابراین دلیل انتخاب روش کیفی
این است که ردیابی کدهای اخالقی در سطح و
مقیاسهای مختلف برنامهریزی نیازمند دستهبندی،
تمسازی ،مقایسه و نتیجهگیری از دادهها برای کشف و
توضیح کدهای اخالقی مرتبط با زمینههای مختلف
برنامهریزی است .بدین سبب روش پژوهش کیفی
شیوهای فراخور موضوع و هدف این نوشته است و یکی
از انواع آن که فن تحلیل مضمون 70است ،در این مقاله
به کار برده خواهد شد .تحلیل مضمون نوعی تجزیه و
تحلیل موضوعی و نیز فرایند شناسایی الگوها یا
مضامین در دادههای کیفی است .همچنین تحلیل
مضمون مستقل از جایگاه نظری یا معرفتشناسی
خاصی است که از طیف گستردهای از روشهای نظری
می توان در آن استفاده کرد .تحلیل قالب مضامین،71
تحلیل شبکه مضامین ،72ماتریس مضامین 73و تحلیل
مقایسهای 74نیز از انواع ابزارهای کاربردی در تحلیل
مضمون هستند که در اینجا با توجه به اینکه مضامین
در بین منابع و افراد مختلف بررسی و تطبیق داده
میشوند ،روش تحلیل مقایسهای به کار برده خواهد

بُعد اجتماعی کار :به همین سیاق برای بُعد اجتماعی
کار نیز میتوان چهار وجه اصلی در نظر گرفت که
عبارتاند از روابط کاری ،ضمانت اجرای کار،
هنجارهای کار و تعهدات کاری .کار در بُعد اجتماعی
بر اصل سازگاری مبتنی است .نظم و انضباط اجتماعی
کار منوط به کمّ و کیف روابط کاری ،ضمانت اجرای
کار ،هنجارهای کار و از همه مهمتر تعهد کار است،
چرا که از آنجایی که تعهد کار بُعد عملی اخالق کار را
شکل میدهد ،بیشترین اثر تنظیمی را بر کار دارد
(چلبی.)1394 ،
بُعد فرهنگی کار :این بُعد کار به معنای نگاه فرهنگی
به ماهیت کار از باالترین منظر یعنی فرجام شناسی
فرهنگی کار است .طرح نظری غایت شناسی فرهنگی
کار ایجاب میکند که به ماهیت و معنای کار و ابعاد
آن توجه شود .در بُعد فیزیکی کار حاوی نوعی فعالیت
است .در بُعد زیستی کار مستلزم نوعی تخصیص انرژی
فکری و یا انرژی جسمانی است .همچنین در کار به
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شد (عابدی جعفری و همکاران .)1390 ،روش تحلیل
مقایسهای از آنجا که سعی دارد مجموعهای از علل را

مسئولیت ،76تکریم ،77انصاف 78و صداقت .79عالوه بر
این آنها بر آرمانهای حرفه و رفتارهای مورد انتظار

که با همدیگر در پیدایش یک پدیـده مـوثر هـستند
همزمان مورد بررسی قرار دهد ،در این پژوهش به کار
گرفته شده است .این روش در پی آن است که
پژوهش را از نگاه تک بعدی به موضوع اخالق حرفهای
خارج کند و سویه چندبعدی و چندعلتی بدان بخشد.
از اینرو پس از متنخوانی و تفحص در منابع و
اطالعات موجود ،به تحلیل مضمون توصیفی و
تفسیری پرداخته شده که دارای قابلیت مشاهده
مضامین در متن هم به صورت مکنون و هم مشهود
است .در واقع با تاکید بر مضامین پایه ،75نقش

در نقشهای داوطلبانه و حرفهای تاکید میکنند .بدین
سان ،اعتبار 80حرفه و برنامههای اجرایی و مدیریتی آن
نیز توسط رفتار جمعی تک تک برنامهریزان ایجاد می-
شود ( .)PMIامروزه کدهای اخالق حرفهای 81قویا بر
مسئولیتهای شخصی متخصصان به جای
سازوکارهای حرفه و مشکالت اخالقی در این
سازوکارها تمرکز میکنند .در حقیقت کدهای اخالقی
ثابت میکنند که حرفه متعهد به شیوههای برتر
رفتاری و تالش برای تقویت بازار حرفه است ( Sadri,
 .)2012بنابراین از آنجایی که مالحظات اخالقی برای

مضمون در تحلیل نقشی کلیدی و مبین نکتهای مهم
و برجسته در متن است که با ترکیب آنها ،مضمون
سازمان دهنده ایجاد میشود .بدین سان پس از طی
فرایند تحلیل مضمون (آشنایی با دادهها ،ایجاد کدهای
اولیه ،جستجوی مضمونها ،بازبینی مضمونها ،تفسیر،
تعریف و نامگذاری مضمونها) در منابع و اطالعات
کتابخانهای مرتبط با موضوع نوشته ،کدهای اصلی و
مرتبط با یکدیگر تلفیق و ترکیب شدهاند که به منزله-
ی مضامین پایه و کدهای ردیابی شده پژوهش در نظر
گرفته شدهاند (جدول .)1

بسیاری از جنبههای برنامهریزی ضروری هستند ،اما
شالوده تصمیمهای اخالقی برنامهریزان به خوبی
تعریف نشده است ( ،)Lauria and Long, 2017در
ادامه این نوشته برای درک بهتر کدهای اخالقی
برنامهریزان شهری به ارائه و بررسی تعدادی از
هنجارها یا تجویزهای اخالقی 82که به عنوان کدهای
اخالقی و راهنما برای برنامهریزان شناخته شده و در
سطح و مقیاس های مختلف با استفاده از روش تحلیل
مضمون ردیابی شدهاند ،پرداخته میشود .در حقیقت،
با مطالعه متون و ایجاد کدهای اولیه و دستهبندی آن -
ها از دیدگاههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فنی و
فلسفهی اخالق (مصداق دیگر آن دیگر-دوستی) و نیز
سایر دیدگاهها ،به جستجوی مضمونها ،بازبینی و در
نهایت تفسیر و نامگذاری آنها اقدام شده است .البته
موضوع مورد توجه در این زمینه این است که تعداد
کدهای اخالقی بسیار زیاد و نیز تفسیرها درباره آنها
متفاوت ،گسترده و دوجنبهای است (جدول .)1

یافتههای تحقيق
در نهایت با توجه به موارد مطرح شده میتوان گفت
که دستورالعملها ،رفتار حرفهای و کدهای اخالقی
حاصل از آنها ،انتظاراتی که از برنامهریزان وجود دارد
را توصیف میکنند و حاوی استانداردهای رفتاری و
ارزشها هستند .برای نمونه ارزشهایی همچون
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منبع )Howe and kaufman, 1979( :و ( )Campbell, 2012و ( )Taylor, 1992و ( ) )Project Management Institute(PMIو (متن
سوگندنامه نظام مهندسی ساختمان)

سطور پیشین بیان شد میتوان گزارههای زیر را مورد
توجه قرار داد:
نخست :سر وکار اخالق و کدهای حرفهای با "مسایل"
و "دوراهیها "95است یعنی با اوضاعی درگیر است که
مشکل میتوان فهمید چه باید کرد؛

بحث و نتيجهگيری
بهطور کلی دربارهی موضوع اخالق و کدهای اخالقی
همرایی وجود ندارد اما براساس جدول باال و آن چه در

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

81

فصلناهم توسعه پایدا ر محیط جغرافیایی

سال اول ،شماره سوم ،پاییز  ،1398صفحات 85-70

82

دوم :یکی از سودمندیهای کدهای اخالقی در این
است که برای کسی که در دوراهیهای اخالقی واقع

این مربوطند که چگونه میتوان از افتادن در دامهایی
که در سر راه افراد ناآگاه قرار میگیرد و آنها را دچار

شده و در جستجوی دلیل عقالنی برای تصمیمی است
که باید بگیرد ،مفید افتد ،بنابراین اخالق در پی یافتن
چنین دالیلی است و اغلب تصور بر آن است که قوانین
و اصول اخالقی از این دالیل بدست میآیند؛
سوم :کدهای اخالقی موضوعهای مرتبط با دوراهی-
های اخالقی را به سمت اخالق مسالهمحور 96سوق
میدهد؛
سنتهای دیرپا دربارهیِ اخالق  -از ارسطو و افالطون
تا هیوم و هگل -در تعارض با اخالق مسالهمحور قرار
دارند ( .)Edmund, 2004این مشرب فکری در حوزهی

نوعی شخصیت نامطلوب میکند ،اجتناب کرد
( .)Edmund, 2004هنگامی که ارسطو دربارهی تدبیر
اخالقی بحث میکند در پی یافتن دالیلی برای حل
مسایل اخالقی نیست ،بلکه میخواهد تعیین کند ما
چه زمانی مسئولیت را بر عهده میگیریم و اینکه چه
مرزی مابین عقل عملی و نظری وجود دارد .اخالق
مسالهمحور با تغییر ساختار اجتماعی جوامع نیز
سروکار دارد .این نوع از مکتب فکری ،غایت نهایی
اخالق را رفع معضالت میداند .برخی ( Hendler,
 )1995; Low and Gleeson 1997بر این باورند

اخالق ،با اتخاذ تصمیمهای پیچیدهی خاص سروکار
دارد و در پی ارائهی دالیل و توجیهاتی ویژه دربارهی
انتخابهای یاد شده و چرایی اتخاذ تاکتیکهای
مختلف از سوی کنشگر -که میتواند برنامهریزی هم
باشد -است .سنتهای دیرپا برخالف اخالق مساله-
محور به آن اندازه که به روشنگری و تعلیم و تربیت
اخالقی و یا سعادت بشری پرداختهاند ،به تبیین و
97
ارائهی راهحل برای موقعیتهای مسالهآفرین
نپرداختهاند .به عنوان نمونه ارسطو بخش عمدهای از
کتاب اخالق نیکوماخوس را به بهترین نوع زندگی
فردی و ویژگیهای منشی اختصاص داده است
( .)Edmund, 2004; Upton, 2002بهطور کلی برنامه-
ریزی زندگی انسانی در اولویت توجه ارسطو بوده و با
اختیار دیدگاهی وسیع دربارهی اخالق ،چگونگی
زیست در مقابل چگونگی مواجهه با مسایل اخالقی از
اهمیت بیشتری برخوردار بوده است .بنابراین اگر
ارسطو با یک مساله اخالقی روبرو شود حق دارد تا
پیشفرضهای بسیاری که با تربیت و معرفت افراد
ارتباط دارد مدنظر قرار دهد ،اما اگر ما از زاویهی دید
خودمان بنگریم ،از رویارو کردن ارسطو با یک مسالهیِ
پیچیدهی اخالقی موقعیتمند ،تصویری مبهم و
ناشفاف خواهیم داشت؛ زیرا نوع مسایلی که عاملهای
اخالقی معتدل ارسطو معموالً با آن مواجهند خیلی با
آنچه هرکس-معتدل و نامعتدل -باید در اوضاع و
احوال خاص انجام دهد ،مرتبط نیست ،بل بیشتر به

عصری که در آن زندگی میکنیم به نحوی ذاتاً با هر
شکلی از اخالق به جز اخالق مسالهمحور معارضه می-
کند که از این لحاظ ،زمان ما با دوران گذشته که کم-
تر دچار این معضالت بود تفاوت میکند .تغییرات
اجتماعی و صنعتی گسترده و هجوم آنها به زندگی
روزمره به شکل غیرقابل پیشبینی و وسیع ،چگونگی
تصمیم گرفتن را ضروری ساخته و همگام با تغییرات
یاد شده کشف ساختار یک تصمیم خوب را در دستور
کار کنشگران و همچنین برنامهریزان قرار داده است.
در واقع مکتبهای سنتی اخالق ،ثبات اجتماعی را
پیشفرض گرفتهاند و این درحالی است جهانی که ما
در آن زندگی میکنیم و برنامهریزان با آن سروکار
دارند جهانی بیثبات و آکنده از نامعلومیها و عدم -
قطعیت هاست که نیازمند توجه به کدهای اخالقی
متناسب با زمان و موقعیت است و این همان خط
اصلی تفکر اخالق مسالهمحور است ( Klosterman,
 .)2007; Edmund, 2004به عنوان جمعبندی و
نتیجهگیری از بحث کدهای اخالقی حرفهای در
عرصهی برنامهریزی ،میتوان به بحث آموزش اخالقی
برنامهریزان بر مبنای اخالق مسالهمحور اشاره کرد.
برنامهریزان از مسالهمحوران چه خواهند آموخت؟
چگونگی تصمیم گرفتن مهمترین موضوعی است که
باید به برنامهریزان آموخت و براساس یک تقریر
عامیانه و رایج از مسالهمحوری ،باید به گونهای
مطلوب ،مجموعهای از اصول ثابت اخالقی را که ممکن
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است در اوضاع و احوال متفاوت به کار آید به آنها
آموزش داد .اصول اخالقی مورد بحث باید دستوراتی

اما محور اصلی توجه قابلیت بهکارگیری اصول اخالقی
در موقعیتها و دوراهیهای اخالقی است که برنامه-

باشند که از قابلیت فراگیر شدن برخوردار بوده و
بتوانند برای هر کسی که در شرایط مشابه قرار می -
گیرد به کار آیند .البته ذکر این نکته الزامی است که
اخالق مسالهمحور نیازمند القا و آموزش فضایل منشی
است و در واقع برنامهریزان با منش اخالقی خوب می -
توانند از عهدهی شرایط مشکل پیشآمده برآیند و در
مورد مشکالتی که پیشبینی نکردهاند ،اندیشه کنند،
اما برای خوب اندیشیدن ،پیشتر باید به بلوع منش
اخالقی رسیده باشد و دارای فضایلی از قبیل وفاداری،
عدالت و صداقت باشد .بنابر آنچه گفته شد کدهای
اخالقی در عرصهی برنامهریزی در درون مکتب فکری
اخالق مسالهمحور قرار میگیرد و بهکارگیری آن دارای
اصول و پیششرطهایی است که در ادامه بهطور
فشرده بدانها اشاره میشود:
اخالق مسالهمحور برخالف مکتبهایی همچونپیامدگرایی ،قراردادگرایی و وظیفهگرایی ،شأن اخالق
را حل مسایل و معضالت اجتماعی میداند و در این
مسیر بر پشتوانهی فضایل منش فردی نیز تاکید دارد،

ریزان در فرآیند برنامهریزی با آن مواجه هستند؛
اخالق مسالهمحور با جهان اجتماعی پیچیده و مملواز نامعلومیها سر وکار دارد و فاصلهگذاری جدی بین
حقوق و اخالق قایل است و خصوصیات فردی و
شخصی افراد را در نحوهی مواجهه با موقعیتهای
اخالقی مهم می داند؛ موضوعی که در حقوق نادیده
گرفته میشود؛
هدف غایی اخالق مسالهمحور در برنامهریزی رفعاوضاع و احوال مسالهآفرینی است که به آنها دچار
شدهایم ،البته نوع مشکالت در فلسفهی عملی است نه
فلسفی نظری؛
موضوعهای مربوط به ساختار منطقی «احکاماخالقی» -برآمده از کدهای اخالقی در برنامهریزی -به
همان اندازه که برای یک «غیرمسالهمحور» مهم است
برای یک مسالهمحور هم اهمیت دارد .اما انتظار می -
رود احکام اخالقی مورد بحث به همان میزان که در
مورد معیارهای آرمانی هستند ،به وظایف و الزاماتی که
بر هر برنامهریزی فرض است نیز بپردازند.

پانوشت
-1Post- positivism
2-Theory of planning
3-Participatory approach
4-Post- modernity
5-Neo-pragmatism
6-Modernity
7-Positivism
8-Rational comprehensive planning
9-Quantitative models
تقسیم میشوند .در ارزشهای نسبی اساسا بر نقش برنامهریزان
(فنی ،سیاسی و ترکیبیها) تاکید میشود .در ارزشهای قطعی
نیز بر مفاهیم و ارزشهایی همچون عدالت در برنامهریزی اشاره
میشود.
29-Contestation
30-Bureaucratic practices
31-Ethical judgments
32-Administrative discretion
33-Public welfare
34-Moral implications
35-Obligations
36-Knowledge and competence
37-Loyalty

10-Habermass
11-Cohen
12-Foucault
13-Adorno
14-Methodological rules
15-Modern ideas
16-Disciplinary
17-Wisdom
-18در این ارتباط نگاه کنید به :پایا ،علی( ،)1395فلسفه تحلیلی
از منظر عقالنیت نقاد ،طرح نقد ،تهران ،صص .511-508
19-Sophistication
20-Exponential
21-Practice
22-Cautious surgeons
23-Public interest
24-Ethical content
25-Planning practice
26-Commonly held behavioral norms
)27-American Planning Association (APA
-28در حقیقت هنجارهای رفتاری متاثر از ارزشهای تعریف شده
در برنامهریزی هستند که به دو گروه ارزشهای قطعی و نسبی
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38-Virtue
39-Policy
40-Explosive
41-Prescriptions
42-System sustaining
43-System challenging
44-Efficiency
45-Structure of ethical choice
46-Normative basis
47-Technical integrity
48-Technically oriented
49-Politically oriented
50-Hybrids
51-Role orientation
52-Careerist
53-Pretenders
54-Professional ethics
55-Social value
56-Occupation of planning
57-Practicing
58-Client-serving
59-Equality
60-Democracy
61-New power relationships
62-Epistemological gap
63-Social-spatial development
64-Eclecticism
65-Common interests
66-Participation
67-Self-discipline
68-Protestant work ethic

منظور از دادههای ذهنی در اینجا تفسیر ذهنی محتوایی- 69
.دادههای متنی است
70-Thematic Analysis
71-Template Analysis
72-Thematic Network
73-Thematic Matrix
74-Comparative Analysis
75-Basic Thematic
76-Responsibility
77-Respect
78-Fairness
79-Honesty
80-Credibility
81-Codes of professional ethics
82-Ethical prescriptions
83-Rhetoric
84-Open and democratic
85-Situated Judgment
86-Release draft recommendation on request
87-Distort information
88-Threat
89-Leak information
90-Suburban planner
91-Organize coalition of support to induce
pressure
92-Change technical judgment due to pressure
93-dramatize problem to overcome apathy
94-assist group overturn an official planning
action
95-Dilemma
96-Quandary ethics or problem oriented ethics
97-Problematic
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