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چکیده
ســازمانهای حرف ـهای بــه عنــوان یکی از مشــخصههای مــورد انتظــار از حرفههــای کامل ،همــواره در
تقویــت موضــع حرف ـهای شهرســازی ،نقشآفریــن بودهانــد .بــا ایــن وجــود ،نقــش آنهــا نیــز در گــذار از
رویکردهای ســنتی متحول گردیده اســت .در این راســتا ،رویکرد انتقادی به عنوان یکی از رویکردهای
مــورد وفاق برای ترســیم چش ـمانداز حرفــه و بازتعریف نقشهای مــورد انتظار از این ســازمانها ،مورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .با توجه به ســیر تحوالت ،هــدف این مقالــه ،تبیین نقشهای مــورد انتظار از
ســازمانهای حرف ـهای شهرســازی ایران و موقعیتیابــی آنها در این جریان گذار اســت .بدین منظور،
روش تحلیل گفتمان انتقادی برای تحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای گفتمانی استفاده شده
اســت .بــا نمونهگیری هدفمنــد از نوع گلوله برفی 19 ،فــرد مطلع برای انجام مصاحبــه از میان اعضای
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان انتخاب شــدهاند .نتایج پژوهش به شناســایی شــش نقش برای
ســازمانهای حرف ـهای در عرص ـهای گســتردهتر از نقشهــای معمول منجر شــده اســت .این نقشها،
در موقعیتــی بینابینــی میان نقشهای ســنتی و بازتعریف شــده قرار دارند که با بــاور نظریه انتقادی به
اصالحپذیری سنتها ،به جای تخریب و عبور از آنها ،انطباق دارد.

واژههای کلیدی
حرفه شهرسازی ،سازمانهای حرفهای ،نظریه انتقادی ،تحلیل گفتمان انتقادی.
*مقالــهی حاضــر برگرفتــه از رســاله دکتری نگارنــدهی اول با عنــوان «تبیین نقش ســازمانهای حرفهای در شهرســازی ،موردپژوهی شهرســازی
ایران» است که با راهنمایی نگارندهی دوم در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران انجام شده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66414841 :نمابر.E-mail: fnoorian@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
ســازمانهای حرف ـهای ،مســیری طوالنــی را در بنیانگــذاری،
تقویــت و توســعهی حرفههــا طــی نمــوده و در ایــن مســیر ،بــا
تحوالتــی مواجــه بودهانــد کــه آنهــا را از کلوبهــای اختصاصــی
اولیــه با دغدغــه اجتماعیکردن اعضــا ،به ســازمانهای امروزی با
قلمروهــای گســترده و نقشهــای چندگانــه مبــدل نموده اســت.
ســازمانهای حرف ـهای شهرســازی نیــز در تــاش بــرای حمایــت از
ادعای اســتقالل حرفه شهرسازی به عنوان حرفهای جوان ،مسیر
پرفــراز و نشــیبی را تــا کنــون طی نمودهانــد و با تحوالتــی در نقش،
جایــگاه و وظایف خود مواجه گردیدهاند .ســازمانهای حرفهای،
امــروزه بــه چتر گســتردهای برای پوشــش حرفهمندان شهرســازی
مبــدل گردیدهاند .تحوالتی همانند رشــد چشــمگیر شــمار اعضا و
گســترش دامنهی شــمول و تنوع در بدنهی حرفهای ،به خصوص
حضور گستردهتر زنان و حرفهمندان از طبقات مختلف اجتماعی،
بــه عنوان تغییراتی ارزشــمند قلمداد شــدهاند کــه اصول هنجاری
حرفه را گســترش داده و ایدههای جدیدی به آن وارد ســاختهاند
( .)Markusen, 2015, 147همــگام بــا ایــن تحوالت ،ســازمانهای
حرف ـهای شهرســازی ،بــه قــدم گذاشــتن در عرصههــای فراتــر از
چارچوبهــای محدود برآمده از ســنت و مدلهــای حرفهایگری
کالســیک ،فراخوانده شــدهاند .ایــن چش ـماندازهای جدید پیش
ً
روی حرفــه در حالی مطرح اســت که اساســا شهرســازی به عنوان
حرفهای در حوزه عمومی ،همواره وضعیتی ناســازگار با قالبهای
محدود سنتی داشته است ( .)Howe, 1980, 181-182این موضع
متزلــزل و در عین حال ابهام در آینده ،علیرغم خوشبینی نســبت
بــه رشــد و بلوغ جامعه حرفهای شهرســازی ،منجر بــه تردیدهایی
در بنیادهــای حرف ـهای آن گردیــده اســت .حتــی در دیدگاههــای
بدبینانــه ،از ضــرورت حرفهزدایــی 1از شهرســازی صحبــت شــده
اس��ت ( )Evans, 1993, 10-11و جایگزینــی آن بــا محدودیتهای
سیاســی و اعمال مســتقیم آنها بر رشــد شــهری ،بســیار کارآمدتر و
دموکراتیکتــر از برنامهریــزی معرفی شــده اســت (ســیگل،1393 ،
 .)170چنیــن وضعیتــی ،بــه تنگنایــی پیــش روی ایــن ســازمانها
تعبیر گردیده است .حرفه شهرسازی هم بهواسطهی پایبندی به
چارچوبهای ســنتی ،مورد نقد قرار میگیرد و هم در رهاســاختن

آنه��ا ،موجودیت��ش را در خط��ر میبین��د ( .)Howe, 1992, 231ایــن
هزینهای اســت که شهرســازی در پایبندی به مدلهای کالسیک
متکی بر عقالنیت ابزاری ،متحمل گردیده است.
در ایــن وضیعــت ،وفــاق نظــر قابــل توجهــی در لــزوم پذیــرش
چشــماندازهای جدیــد و تــدارک بنیادهایی برای آینده شهرســازی
وجود دارد .علیرغم وفاق نظر در گذار از رویکردهای ســنتی ،مســیر
پیــش روی حرفــه و بالتبــع ســازمانهای حرفهای آن مبهم اســت.
نتایــج تحقیقــات نشــان داده اســت کــه علیرغــم تحــرک نظــری،
حرفــه شهرســازی در عمــل همچنــان به دالیــل متعــددی از جمله
فشــارهای بیرونــی و دالیــل درونــی از ســوی خــود حرفهمنــدان بــه
بنیادهای پیش��ین خود پایبن��د مانده اس��ت (Stoltz & Govender,
 .)2014, 207در ایــن راســتا ،تالشهایــی بــرای ترســیم چشــمانداز
آینــده حرفــه بــا اتکا بر عمل و نظریه شهرســازی انجام شــده اســت.
بــا این وجود ،ســهم مطالعات در خصوص حرفه و چش ـماندازهای
آتی ســازمانهای حرفهای شهرســازی ،بسیار محدود است که این
موضــوع ،خــود به ابهــام در مورد آینــده این حرفه دامن زده اســت.
چنیــن چشــمانداز حرفــهای گنــگ و مبهمــی ،نمیتواند بــه عنوان
عنصری موثر در تعیین مسیر و خط مشی حرفه عمل نماید (Gleye,
 .)2015, 7بــه نظــر میرســد ظرفیتهــای اثرگــذاری این ســازمانها
بــر حرفهمنــدی شهرســازی و تــدارک بنیادهایــی قابــل اتــکا بــرای
نقشآفرینــی آنهــا ،موضوعی اســت که در ترســیم چش ـمانداز آینده
حرفه ،مورد غفلت واقع شــده اســت .لذا هدف اصلی در این مقاله،
در وهلــه اول ،شناســایی فرصتهای بازتعریف نقش ســازمانهای
حرفــهای شهرســازی در خوانشهای ارائه شــده از آینــده حرفه و در
وهلــه بعــدی ،ارائــهی نتایــج پژوهــش در بــاب شناســایی وضعیت
ســازمانهای حرفهای شهرسازی در ایران و نقشهای مورد انتظار
از آنهاســت .موضوعــات اصلــی که تالش شــده اســت در ایــن مقاله
بــدان پرداختــه شــود ،در ابتدا مربــوط به تحوالت نقشهــای مورد
انتظار از ســازمانهای حرفهای در گذار از رویکردهای سنتی بوده و
سپس به نقشهای مورد انتظار از سازمانهای حرفهای شهرسازی
در ایران پرداخته شده تا موقعیت آنها نسبت به نقشهای سنتی و
همین طور نقشهای بازتعریف شده ،تبیین شود.

 -1مبانی نظری
مبانی نظری شــامل دو بخش کلی است .بخش اول ،به معرفی
مشــخصههای عــام حرفههــای کامــل و نقشهــای مــورد انتظــار از
ســازمانهای حرفهای ،در رویکردهای سنتی میپردازد و در بخش
دوم نیز ،نقشهای بازتعریف شده بر مبنای رویکرد انتقادی معرفی
میشود .این دو در کنار یکدیگر ،چارچوب نظری پژوهش را تشکیل
داده و مبنایــی بــرای موقعیتســنجی نقشهــای مــورد انتظــار از
سازمانهای حرفهای شهرسازی ایران ،فراهم میآورند.

 -1-1رویکــرد ســنتی :مشــخصههای عام حرفههــا و نقشهای
مورد انتظار از سازمانهای حرفهای
بــا شــروع تحقیقــات بــر روی حرفههــا بــه عنــوان تشــکیالت
اجتماعــی در دهههــای  40و  50میــادی و همیــن طــور گســترش
و متنــوع شــدن مشــاغلی با ادعــای حرفهای بــودن ،پژوهشهای
متعــددی بــرای ترســیم مــرز میــان حرفــه و غیرحرفــه انجــام شــد.
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گلیـ�زر ( )Glazer, 1947بــر اســاس مقیاس حرفهایگــری و بر مبنای
پیچیدگــی دانش ،اهمیت برجســته در زندگی مردم و درجه اعتبار
2
و اقتــدار حرف ـهای ،آنهــا را در دو گــروه حرفههــای عمــده و خــرد
طبقهبنــدی نمــود و مســیری بــرای پژوهشهــای بیشــتر در ایــن
زمینه گشود .ویلنسکی ( )Wilensky, 1964با طرح پرسش معروف
خــود که آیا همه مشــاغل میتوانند حرفهای شــوند؟ بــا رویکردی
رادیکال ،موضوع ترسیم مرزها میان حرفهها را باز طرح نمود .این
پرســش ،موجــی از مطالعات با تمرکز بر تفاوتهــای میان حرفهها
و مشــاغل و تعییــن مرزهای میــان حرفههای تکاملیافته با شــبه
حرفههــا 3را تغذی��ه نم��ود .ای��ن رویکردها ک��ه به تعبیر ل��وو (Louw,
 ،)1990رویکرد مشــخصهگرا 4نام گرفته ،برای زمان طوالنی مبنای
قضــاوت حرفهها بــوده اســت .در این رویکرد ،مشــخصههای یک
حرفــه در شــیوهای ســاختاریافته طبقهبنــدی میگردنــد و بدیــن
شــیوه ،انتظــارات عــام از آنچــه مــرز میــان حرفــه و غیرحرفــه تلقی
یگ��ردد ،ترس��یم میش��ود (.)Stoltz & Govender, 2014, 202
م 
علیرغــم نقدهــای وارد بــر آن از جملــه اتــکا بــر قضــاوت شــخصی
محققان ،فقدان وفاق بر ســر مشــخصههای مهم و ممکن نبودن
تعمیــم آنها به تمامــی حرفهها در زمینههــای فرهنگی و اجتماعی
مختل��ف ( ،)Eraut, 2002,178-180رویکــردی غالــب در ارزیابــی
حرفهها قلمداد میگردد که هنوز هم نشانههای آشکاری از قدرت
داشــتن ایــن رویکــرد در ارزیابی حرفههــا به طور عــام و همین طور
حرفه شهرسازی ،میتوان مشاهده نمود.
بــا اتــکا بــر ایــن مشــخصهها و ارزشهــای برآمــده از آن کــه بــه
حرفهایگ��ری ن��اب توصی��ف ش��ده اس��ت (Noordegraaf, 2007,
 ،)765تصویری بینقص از حرفههای مشروع ،توانمند ،مسئلهگشا
و خدماترســان ترســیم میشــود .چنیــن تصویــری ،بــه تمنایــی
بــرای مشــاغلی که آرزوی حرفهایشــدن داشــتند ،مبــدل گردید.
حرفهایگــری 5نیــز به عنوان ارزشهایی تعبیر شــده که این تصویر
ای��دهآل از حرفهه��ا ترس��یم میکن��د ( .)Evetts, 2014, 34در ایــن

نمودار  -1نقشهای مورد انتظار از سازمانهای حرفهای در رویکردهای سنتی.

راســتا ،حرفههــای جوان بــه تقلید گام به گام از حرفههای ســنتی
کــه حرفههایــی کامــل محســوب میشــدند ،روی آوردنــد و تــاش
نمودنــد تــا هر چــه بیشــتر خــود را در چارچوبهــای حرفهایگری
ناب جای دهند .این تفکری اســت که در تعریف حرفه شهرسازی
نیز حضور پررنگی داشــته و در تعریف مشــخصههای مورد انتظار از
آن ،مورد استناد واقع شده است (Campbell & Marshall, 2005,
 .)192اســتولتز و گاوندر در تعریــف عام حرفه که با اصول مورد نظر
در این رویکرد مطابقت دارد ،اینطور اظهار داشتهاند:
یک حرفه ،گروهی از متخصصان اســت که از طریق سیســتمی
خودتنظیم سازمان یافتهاند و با اتکا بر دانشهای تخصصی و
مهارتهــای برآمده از پژوهش ،آموزش و تعلیم که با پایبندی
بــه اســتانداردهای اخالقــی همــراه اســت ،از موضــع اجتماعی
معتبــر برخــوردار هســتند و بهواســطه اختیــار و اقتــدار حاصــل
از چنیـ�ن جایگاهـ�ی ،اجـ�ازه قضـ�اوت حرفـ�های را پیـ�دا میکنند
(.) Stoltz &Govender, 2014, 203
در چنیــن تعاریفی ،ســازمانهای حرفهای ،نقش برجســتهای
در فرایندهــای حرفــهای شــدن 6بــر عهــده دارنــد .آنهــا بــه عنــوان
نهادهایــی تعریــف شــدهاند کــه از طریــق گزینــش اعضــا ،آموزش،
وضــع کدهای اخالقی و نظارت بر رفتار حرفهمندان ،فعالیتهای
حرف ـهای را کنتــرل و ســازماندهی نمــوده و در عیــن حــال ،آزادی
چارچوببندیشده خود را از حمایتهای دولت کسب مینمایند
( .)Abbott, 1988, 315-320بــه عبارتــی بــرای شــناخته شــدن
بــه عنــوان حرفهمنــد ،باید عضوی از ســازمان بود و این تشــکلها
هستند که تعیین میکنند چه کسی صالحیت عمل دارد و در چه
حوزههایـ�ی مجاز بـ�ه فعالیـ�ت اسـ�ت ()Schultz, 2007, 45؟ تصویر
کاملــی کــه از ســازمانهای حرفــهای در انگارههــای حرفهایگــری
کالســیک ارائه میشــود ،آنرا به عنوان اصلیتریــن فراهمکنندهی
کدهــای اخالقــی ،شــکلدهنده بــه گفتمانهــای حرفهایگــری،
فراهمکننــده رویههای اعتبارســنجی اعضــا و اعطا کننده مجوزها،

44
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۳شماره  ۳پاییز ۱۳۹۷

کنترلکننــده صالحیتهــای حرفهمنــدان و ملزومــات ا کتســاب و
حفاظــت از آنها ،نظارت بر رشــته ،تصمیمگیــری و تفحص در مورد
شکایتها از حرفهمندان و فراهمکننده موضعی معتبر برای حرفه
( )Evetts, 2014, 43و حمایتکننــده از جنبههــای جمعــی عمــل
حرفـ�های ( )Thacher, 2013, 169معرفــی مینمایــد .بــا توجــه بــه
چنیــن تصویری از ســازمانهای حرفــه ای ،در مجموع نقشهای
مــورد انتظــار از آنهــا بــه صورتی کــه در نمودار  1نشــان داده شــده،
معرفی شدهاند.
تــاش بــرای تبعیــت از چارچوبهــای مشــخصهگرایی و تعابیر
عام حرفه ،شهرســازی را در وضعیتی چالشبرانگیز گرفتار ســاخته
اســت .بحــران هویــت حرف ـهای شهرســازی ،حتــی بــه تردیــد در
م��ورد مفید بودن و کارآمدی آن منجر ش��ده اس��ت (Vigar, 2012,
 .)361ســازمانهای حرف ـهای شهرســازی نیز در ایفــای نقشهای
چندگان ـهای مــورد انتظــار از ایــن تنگنــا ،مبــری نیســتند .برخــی،
از جملــه میــرز و بنرجــی ،اظهــار داشــتهاند ســازمانهای حرفهای
شهرســازی با فراهم نمودن مشــروعیت نهادی ،حمایت سیاســی
و قانونــی ،کنتــرل کیفیــت ،اســتانداردهای اخالقــی ،آمــوزش
مــداوم و تدویــن هنجارهــا و اســتانداردهای حرف ـهای ،از ادعــای
اس��تقالل شهرس��ازی پش��تیبانی نم��وده اس��ت( (�Myers & Baner
 .)jee, 2005, 127در مقابــل برخــی نیز با برجســته نمودن شــکاف
میــان ویژگیهــای شهرســازی بــا مشــخصههای مــورد انتظــار از
حرفههای کامل ،نســبت به موقعیت حرفهای آن تردید نمودهاند
و ســازمانهای حرف ـهای را ،بــه پوششــی ظاهری بــرای حمایت از
منافــع مقــرره 7اعضا تقلیــل دادهاند .در این راســتا ،بارها به جمله
مشــهور برنارد شــاو که ســازمانهای حرف ـهای را «توطئ ـهای علیه
عوام» خوانده است ،ارجاع گردیده است.
یکــی دیگــر از جریانهــای قدرتمنــد نقــد ،موضــع حرف ـهای
شهرســازی را نــه بهواســطه تبعیــت از ایــن مشــخصهها ،بلکــه
8
اعطاشــده توسط دولت و کسب شــده در چانهزنی شرکت گرایانه
که به تعبیر مک کالند ( ،)McClelland,1990حرفهای شدن از باال
توصیف شــده ،به چالش میکشــد .بیوگارد در اظهارنظری صریح،
ً
بــا اتکا بــر ماهیــت بیرونی اعتبــار شهرســازی آنرا اساســا غیرحرفه
معرفــی نمــوده اســت کــه بهواســطهی ایــن تعارضهــا ،نمیتواند
یگـ�ری داشـ�ته باشـ�د (.)Beauregard, 1983, 184
ادعـ�ای حرفها 
این تعارض میان قدرت بیرونی و ادعای حرفهمندی شهرســازی،
بهواســطهی تبعیت از چارچوبهای حرفهایگری ،به عنوان یکی
از آســیبهای مهم حرفه محســوب میشــود .برای غلبه به چنین
نقدهایی که این تعارضها را هدف گرفتهاند؛ شهرسازان به اتخاذ
موضعــی انتقــادی نســبت بــه نقــش خــود و به طــور کلی سیســتم
برنامهری��زی دع��وت ش��دهاند (Murphy & Fox-Rogers, 2015,
 .)240چش ـمانداز ترسیم شده در رویکرد انتقادی ،به عنوان بستر
مناســبی برای عبــور از محدودیتهــای مدلهای ســنتی ،در این
پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
 -۲-۱بازتعریف نقش سازمانهای حرفهای با رویکرد انتقادی
دوگانه انگاری حرفه /غیرحرفه ،برای مدت طوالنی ،دیدگاهی

مسلط در ارزیابی حرفهها قلمداد میگردید .چنین دغدغههایی،
در نتیج ـهی تحــوالت پارادایمیــک بــه خصــوص در همراهــی بــا
چرخشهــای زبانی در حوزه علوم اجتماعی ،در حال رنگ باختن
اســت .امــروزه بــه جــای تــاش بــرای ترســیم مــرز مشــخص بیــن
حرفههــا و مشــاغل ،هــر دو به عنــوان فرمهای اجتماعی مشــابهی
که مشخصههای مشترک زیادی دارند ،پذیرفته شدهاند (Evetts,
 .)2014, 32همگام با این تحوالت ،تلقی از حرفههای موفق و خود
مفهــوم حرفهایگــری نیــز دچــار تحوالتی شــده اســت .تالشهای
صورت گرفته برای بازتعریف آن ،به ارائه مفاهیم جدیدی همانند
حرفهایگــری هیبریــد 9منجــر شــده اســت کــه بــه جــای تأ کیــد بــر
قطببندیهــا و تقویــت مرزهــا ،بــه ارتباطهــای ســازمانیافته و
تعامل ســازنده اســتوار اســت .با این تعابیر ،گرایش به دانشهای
بینرشتهای و مهارتهای تعاملی ،به عنوان آیندهی حرفهایگری
تصوی��ر ش��ده اس��ت ( .)Noordegraaf, 2007, 775مطابــق بــا ایــن
تحــوالت ،نقشهــای مــورد انتظــار از ســازمانهای حرفــهای نیــز
متحول شده و بنیادهای پیشین آن به چالش کشیده شده است.
رویکــرد انتقــادی که به نظریــه انتقادی به عنــوان بنیان فکری
متکــی اســت ،نقشــی موثــر در ایــن گــذار ایفــا نمــوده اســت .ایــن
رویکــرد بــر خــاف رویکــرد مشــخصهگرا ،بهدنبــال شــکلدهی بــه
ً
قالبهای مرجع و گنجاندن حرفهها در آنها نیســت ،بلکه اساســا
خــود این قالبها را به چالش میکشــد .اصطــاح تئوری انتقادی
توســط هورکهایمــر در ســال  1973معرفــی گردیــد و بعدهــا توســط
آدورنــو و مارکــوزه ،که از آنها به عنوان اندیشــمندان متقدم مکتب
ً
فرانکفــورت یــاد میشــود ،بســط یافــت و نهایتــا در جهتگیــری
متفاوتــی توســط هابرمــاس در دهــه  ،80برای تشــریح بحرانهای
جوامــع ســرمایهداری متأخــر و راههــای رهایــی از ایــن بحرانهــا،
توســعه یافــت .هابرمــاس ،عــاوه بــر تأ کیــد بــر تمایــز بیــن نقــد و
شکا کیت ،نقد را به مفهوم نفی صرف نمیداند (هابرماس،1380 ،
 .)23از این رو بر ظرفیتهای آن برای سازمان دادن مبنایی برای
عمل رهاییبخش تأ کید داشــته است و در این جریان ،با پذیرش
ارزشهای عقالنیت تالش نموده است تا صورتبندی جدیدی از
عقالنیت با اتکا بر قدرت زبان و نقش گفتمان ارائه دهد.
عقالنیــت ارتباطــی معرفیشــده توســط هابرمــاس و تأ کید وی
بــر ظرفیتهــای رهاییبخــش گفتمــان از ســوی نظریهپــردازان
شهرســازی بــه عنوان بنیانــی بــرای بازتعریف شهرســازی در قلمرو
پسااثباتگرایی قلمداد گردیده که از آن به چرخشی در شهرسازی
تعبیــر شــده اســت .ایــن چرخــش ،بــر مبنــای عقالنیــت ارتباطــی
رو بــه ســوی مفاهیمــی هماننــد تفاهــم ،توافــق ،ادرا ک تعاملــی و
بیناالذهانی دارد و اســاس آن در توجه مجدد به مفاهیم تعاملی
در کنــش برنامهریــزی قــرار دارد که شهرســازان را قادر بــه عمل در
ش��رایط پیچی��ده مینمای��د ( .)Healy, 1992, 236-238تئــوری
برنامهریــزی ارتباطــی و الگوهــای برآمــده از آن ،در دهههــای اخیر
بــه صــورت گســترده در حرفــه شهرســازی مــورد توجــه قــرار گرفته
اســت و نظریهپردازان علیرغم ایرداتی که به آن وارد میدانستند و
اختالفنظرهایی که داشتند ،اجماع گستردهای حول این نظریه
داشـ�تند .ایـ�ن اجماع تا حدی بود که اینـ�س ( )Innes, 1995به آن
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مبتنی بر روش تحلیل گفتمان انتقادی

موقعیتــی پاردایمیــک داده و ظهــور پارادایــم جدیــد برنامهریــزی
را اعــام نمــوده اســت .رویکــرد انتقــادی ،بــا بــه چالــش کشــیدن
نظامهــای حا کــم ،در تالش برای آشکارســازی تحریفهــا و تدارک
راههایــی برای رهایی اســت .در این مســیر ،بنیادهای پیشــین به
طور کامل نفی نمیشوند ،بلکه تکمیل و بازتعریف آنها مورد توجه
قــرار دارد .بــا توجه بــه بنیادهای نظــری برآمده از نظریــه انتقادی
و برنامهریــزی ارتباطــی نقشهــای مــورد انتظــار از ســازمانهای
حرفهای به شرح ذیل ،بازتعریف شده است.
نقــش نظارتکننــده :در ایــن رویکــرد ،نقــش ســازمانهای
حرفهای به عنوان نظارتکننده ،با تکیه بر بینش انتقادی هدایت
میشود .بینش انتقادی ،نقش برجستهای در آشکارسازی روابط
تحریــف شــدهای دارد کــه تمایــل دارنــد تحــت عناویــن عــادی و
معمول��ی پنهان ش��وند ( .)Healy, 2009, 8وقتی دید انتقادی کنار
گذاشـ�ته میشود ،اشتباهات گذشته از سر گرفته میشوند (�Slat
 .)er, 2006, 751تکرار این اشــتباهات ،شهرســازی را هر چه بیشتر
از حرفهای موثر و خدمترسان دور نموده و بنیادهای مشروعیت
آن را سســت میســازد .بــا توجــه بــه ویژگیهــای خود انعکاســی و
بازتابی نظریه انتقادی در کاربســت بینش انتقادی ،سازمانهای
حرف ـهای میبایســت بتواننــد بــا رها کردن اصول اســتاندارد شــده
پیشین ،در وهله اول در موضعی انتقادی قرار گرفته و از این منظر،
مسائل و مشکالت حرفه شهرسازی را آشکار کنند .این موضوع به
10
عنــوان وظیفه پربار شهرســازی ،در آزمــون انتقــادی برنامهریزی
ارج نهاده شده است (.)Huxley & Yiftachel, 2000, 339
نقـ ـ ـ ــش کنترلکننـ ـ ـ ــده :در برنامهریـ ـ ـ ــزی ارتباطـ ـ ـ ــی ،مبنای
صالحیتسـ ـ ـ ــنجی ،تنها در مهارتهای حرفهای به تعابیر سنتی
ً
محدود نمی شود ،بلکه آینده شهرسازی ،اساسا با جهتگیری به

سمت گفتمان آرمانی تجسم میشود .در این راستا ،تأ کید زیادی
بر مهارتهای ارتباطی شهرسازان شده است که میتواند آنها را
برای ورود به گفتمانی ســــــــازنده و حصول به توافق ،یاری رساند.
البته این به معنای بیارزش قلمداد نمودن ســــــــایر مهارتهای
شهرسازان نیست ،بلکه با انگاره نقش ترکیبی شهرسازان ،آنها به
مهارتهایــــــــی در طیف فنی و گفتمانی برای عمل احتیاج دارند.
وظیفه دشوار ســــــــازمانهای حرفهای در انتقال این دانش و به
اشـ ـ ـ ــترا کگذاری آن میان اعضا است به نحوی که هر فعالیتی ،در
حیطه عمل ،به تقویت و گسترش آن منجر شود.
نقــش ســازماندهنده :شــیوه تفکــر حرفــهای حول ایــن ایده
میچرخد که برنامهریز ،عضوی از گروه حرفهای است که معیارها،
قواعد اخالقی و هنجارهای خاص خودش را دارد که اعضا باید به
آن پایبنــد باشــند .در جریان چرخش ارتباطــی ،تعریف جدیدی از
این قواعد نیز مطرح شده که شهرسازان را در موقعیتی حساستر
نســبت بــه زمینــه عمــل و مخاطبانشــان قــرار میدهــد .یکــی از
نقشهــای برجســته از ســازمانهای حرفــهای ،فراهــم ســاختن
عرص ـهای بــرای تعامــل و بازنمایی جمعــی حرفهمندان اســت .در
نتیج ـهی چنیــن تعاملهایی ،درک از شــیوههای عمــل صحیح و
وظای��ف رفتاری اعضا فراه��م میش��ود (Greenwood et al., 2002,
 .)61با ارجاع به اندیشههای هابرماس ،با قراردادن شرایط آرمانی
گفتمــان در چشــمانداز ،میبایســت از آن بــه عنــوان چارچوبــی
هدایتکننده برای حرکت در این مسیر بهره برد.
نقش میانجیگر و حمایتکننده :در این دیدگاه ،از سازمانهای
حرفــهای شهرســازی انتظــار مــیرود ،از فرایندهــای باز و مشــارکتی
گفتمــان حمایــت کننــد و بــا آشــکار ســاختن روابــط تحریفکننده،
ـازی فرایند کمک
نیروهــای ســلطهگر را آشــکار نمــوده و به شفافسـ ِ

جدول  -1فرصتهای شناسایی شده برای بازتعریف نقش سازمانهای حرفهای شهرسازی.

نقش سازمانهای
حرفهای

معیارهای بازتعریف نقش سازمانهای حرفهای

نظارتکننده

نظارت با حفظ فاصله انتقادی

 نظارت درونی و خودانتقادی انعکاسی پایش زمینه عمل و نظارت بر نیازمندیهای واقعی برخواسته از زمینه نظارت بر رشته و ترجمان دغدغههای نظری یاریرسان به راهنمایی برای عملشهرسازان

کنترلکننده

اولویت کنترل بر محتوای شغلی به جای کنترل
اعضا و روندهای صالحیت سنجی

 به رسمیت شناختن دانش برخواسته از زمینه عمل (با تلقی از دانش به مفهومیگستردهتر از دانش رسمی)
 انتقال و به اشترا کگذاری دانش کسب شده در گفتمان -انتقال مهارتهای گفتمانی مورد نیاز به رشته و حیطه آموزش

سازماندهنده

گفتمان آرمانی در چشم انداز

 بازتعریف ضوابط و اصول اخالقی با محوریت گفتمان آرمانی ،دغدغه های هنجاری والزامات اخالقی آن
 بسترسازی برای نیل به زبانی مشترک میان شهرسازان در اهداف ،رسالت ،مقاصد وفرایندهای عمل

میانجی و
حمایتکننده

حمایت از توان خودمختاری و خودسازماندهی
سازنده

 حمایت از فرایندهای گفتمان فار غ از سلطهگری و آشکار ساختن روابط تحریفکننده ونیروهای سلطه گر
 بسترسازی برای تفاهم تعاملی و هدایت تعارضها و کشمکشهای همراه با خواستعمومی به سمت تفاهم و توافق و کشمکشهای سازنده
 افزایش آ گاهی عمومی نسبت به شهرسازی ،اهداف ،رسالت و آرمانهای آن و ارتقایجایگاه آن در دیدگاه عموم
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کننــد .گفتمان و ظرفیتهای گفتمانی ،ظرفیتهای قابل توجهی
برای تسهیل این نقش دارند .گفتمان در این رویکرد ،بنیادی برای
عمل در راستای هدف دموکراتیک کردن برنامه ریزی تلقی گردیده
و راهــکاری اســت بــرای اطمینــان از اینکــه صــدای همــه بــا احترام
شنیده می شود (عسگری .)251 ،1395 ،چنین دیدگاهی ،موضعی
پذیرنده در مقابل تفاوتها دارد و از طریق فرایندی که بر روی همه
مشارکتکنندگان باز است ،امکان شنیده شدن صدای همه فراهم
میشــود .شهرســازان حرف ـهای ،نقــش برجســتهای در هدایت این
فرایند وفاقسازی برعهده دارند و سازمانهای حرفهای شهرسازی
میتواننــد در هدایت تعارضها ،به درکی تفاهمی و توافقی ســازنده
نیــز ،نقشآفرینی نمایند .در این راســتا ،ارجــاع به تعبیر کریس برگ
از کشــمکشهای مخــرب و ســازنده ،میتوانــد مفید باشــد .وی در
این زمینه اظهار داشــته که کشمکشها به لحاظ اجتماعی تکوین
مییابند و آنها اغلب میتوانند صورتبندی جدیدی پیدا کنند به
طوری که به مسئلهای مشترک تبدیل شوند و نیازمند یک راهحل
مشــترک باشــند (کریس برگ .)354 ،1386 ،سازمانهای حرفهای
شهرســازی ،بــا حمایــت از فرایندهــای گفتمانــی آزاد میتواننــد در
بسترســازی بــرای کنش جمعــی هدفمند و تکامل کشــمکشها به
ســمت کشــمکشهای ســازنده و دغدغههای جمعی ،نقشآفرین
بــوده و از ایــن طریق ،از حرفه در مقابل نظــرات متفاوت و متعارض
شهروندان حمایت نمایند.

 -2روش تحقیق
هــدف ایــن مقالــه ،شناســایی نقشهــای مــورد انتظــار از
ســازمانهای حرفهای در کشــور و مقایســه آن بــا چارچوب نظری
پژوهــش اســت .بــرای حصــول بــه ایــن هــدف ،از روش گفتمــان
انتقــادی 11کــه زیرمجموعهی روشهای کیفی قرار دارد ،اســتفاده
شده است .این روش ،از نظر زمینهمندی و حساس بودن نسبت
بــه بســتر تحلیل ،اتکا بر گفــت و گوهای انتقادی به عنوان هســته
ّ
حقق برای این پژوهش
مرکزی تحلیل ،پذیرش نقش فعال برای ُم ِ
مناســب تشــخیص داده شــده اســت .بــه عــاوه ،تحلیــل گفتمان
انتقــادی بــه عنــوان روشــی مناســب بــرای مواجهــه بــا پیچیدگــی
جهــان کنونــی توصیــف شــده اســت .در ایــن زمینــه ،اظهار شــده
اســت کــه مــدل هــای معمولــی ،توانایــی تطبیــق بــا این ســطح از
پیچیدگی را ندارند و آنرا در ســطحی از سادهسازی انتزاعی گرفتار
میسازند( .)Wodak, 2009, 64مجموع این ویژگیها و همینطور
همخوانی بنیادهای این روش با پارادایم پژوهش ،موجب شــد تا
برای انجام این پژوهش ،مناسب تشخیص داده شود.
تحلیــل گفتمــان به ایــن موضوع میپــردازد که چطــور حقایق
در قالــب گفتمانهــا ســاخته میشــوند (محمدپــور 1392 ،الــف،
 .)177لــذا بــا وا کاوی گفتمانهــا میتــوان از ایــن حقایــق و
زمینههــای شــکلدهنده بــه آنهــا کــه در الگوهایی پیچیــده عمل
میکننــد ،پرد هبــرداری نمود و آنها را آشــکار ســاختُ .بعد انتقادی
تحلیــل گفتمــان ،بــه معنــای فاصلــه گرفتــن از دادههــا (حفــظ
فاصلــه انتقادی) ،قراردادن دادههــا در موقعیت اجتماعی خاص،

اتخــاذ موضعــی آشــکارا سیاســی ،بازاندیشــی و خــود تأملــی اســت
(محمدپــور1392 ،ب .)146 ،این شــیوه ،با پذیرفتن نقشــی فعال
بــرای محقــق و اتــکا بر گفتمــان به عنــوان مبنای تحلیــل ،فرصتی
بــرای طبیعیزدایــی و آشکارســازی تحریفها فراهم میســازد ،که
میتوانــد به شناســایی انتظــارات واقعی از ســازمانهای حرفهای
و همینطــور تحلیــل زمینهمنــد آنهــا ،کمــک نماید .در این راســتا،
دادههای پژوهش با اســتفاده از مصاحبههای نیمه ســاختاریافته
بــا گروهــی از افــراد منتخــب گــردآوری شــده اســت .بــا ارجــاع بــه
نو عشناس��ی مصاحب��های ک��وال و برینکم��ن (Kval & Brinkman,
 ،)2009مصاحبــه مــورد نظر در ایــن پژوهش ،ذیــل مصاحبههای
گفتمانی 12قرار دارد که متکی بر اصول گفت و گوی دوجانبه است
و تحلیل ،از زمان انجام گفت و گو آغاز میشود.
مصاحبهشــوندگان بــا روش نمونهگیــری هدفمنــد و بــا راهبرد
نمونهگیــری گلولــه برفــی /مورد مشــهور و مــورد انتقــادی با هدف
مصاحبــه بــا مطلعتریــن افــراد در ســطح بدنههــای حرفــهای و
مدیریتــی انتخــاب شــدهاند .بــر این اســاس ،نمونهای متشــکل از
شهرســازان عضــو بدنــه حرفــهای ســازمانها و اعضــای بدنههــای
مدیریتی ،گزینش شــدهاند .در انتخاب اعضــای جامعه حرفهای،
میزان فعالیت اعضا در سازمان و همینطور سابقه عضویت (بیش
ً
از  5ســال) و پایــه آنهــا (پایه یک و دو) و نهایتــا تمایل و فرصت آنها
بــرای گفــت و گــو ،مــورد توجه قرار داشــته اســت .در این راســتا ،با
نظرســنجی از اعضای گروه تخصصی شهرســازی در شورای مرکزی
ســازمان نظــام مهندســی ،رونــد شناســایی اعضای فعــال و مطلع
آغاز گردید و به همین ترتیب ،تا نیل به اشــباع نظری ادامه یافت.
معمولتریــن انــدازه نمونهها در اینگونه مطالعات و نیل به اشــباع
نظــری 20 ،و  30م��ورد عنوان ش��ده اس��ت ( .)Mason, 2010, 13در
ایــن پژوهــش ،اشــباع نظــری با انجــام  19مصاحبــه با افــراد نمونه
حاصــل گردیــد .به منظــور افزایش اعتبار یافتههــای پژوهش نیز از
تکنیک زاویهبندی 13استفاده شده است.
در جریــان مصاحبههــا ،بیشــتر افــراد بــرای بحــث راجــع بــه
ســازمانهای حرفهای شهرسازی ،ســازمان نظام مهندسی را مورد
توجــه قــرار دادهانــد و آن را واجد اثرگذاری بیشــتری دانســتهاند .در
این راســتا ،حمایت ســازمان نظام مهندســی توســط مقــررات ملی
ســاختمان ،بــه عنوان یک پشــتوانه محکم مــورد تأ کید قــرار گرفته
اســت .در مقابــل ،ســایر ســازمانها ماننــد انجمنهــای صنفــی و
جامعه مهندسان مشاور ،به عنوان سازمانهایی منفعل و بیاثر در
جریان واقعی عمل حرفهای توصیف شدهاند و کمتر در مصاحبهها
بــه آنهــا ارجــاع شــده اســت .فراینــد اســتخراج مقولههــای اصلــی
زیرمجموعه مقوله هســتهای انتظارات از ســازمانهای حرفهای ،با
کدگذاری باز مصاحبهها شــروع شده است .فاز کدگذاری در تحلیل
گفتمــان ،شــامل شناســایی مقولههــا به نحوی اســت کــه از طریق
اس��تفاده زبان ،نم��ود یافتهان��د (.)Starks & Trinidad, 2007, 1376
در ایــن راســتا ،تحلیــل معنــای منتقل شــده واحدهــای تحلیل در
مرحلــه کدگــذاری ،مبنــای عمــل قرار گرفته اســت .بر مبنــای روش
کدگــذاری تکاملــی ،14کدهای اولیــه با بازخوانی متــون تا عدم تولید
کدهــای جدید و یا تغییر در کدهای از پیش تولید شــده ،اســتخراج
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تبییــن نقشهــای مــورد انتظــار از ســازمانهای حرف ـهای شهرســازی ایــران
مبتنی بر روش تحلیل گفتمان انتقادی

شــده اســت .این فراینــد کدگذاری ،یــک فرایند تکاملــی ،منعطف،
تجدیدنظرشــونده و هنرمندانه توصیف شده است (کرسول،1391 ،
 .)156پــس از بررســی مصاحبهها ،مجموعهای از کدهــای باز در هر
یــک از مصاحبههــا شناســایی شــده اســت .با ترکیــب ایــن کدها بر
مبنــای شــباهتها و همپوشــانیهای موجــود ،گروهــی از کدهای
معــرض حاصــل شــده اســت .در ادامــه ایــن کدها بهواســطه
بــاز ه 
نزدیکی معنایی ،در گروههایی طبقهبندی شدهاند .در این مرحله،
معــرض در غالب
بــا کدگــذاری محــوری ،دامنــهای از کدهای بــاز ه 
گروههایی از کدهای طبقهبندی شده ،سازمانیافتهاند.

 -3تحلیل دادهها :شناسایی نقشهای مورد
انتظار از سازمانهایحرفهایشهرسازیایران
در نتیجهی تحلیلها و گفتوگوهای انجام شده با روش تحلیل
گفتمــان انتقــادی ،در مجمــوع انتظــارات مطــرح از ســازمانهای
حرفــهای شهرســازی که در قالــب کدهای باز از مــرور مصاحبههای
مختلف استخراج شده است ،با استفاده از روش کدگذاری محوری،
در قالب  6مقوله اصلی شامل موارد ذیل ترکیب شدهاند:

 تبیین هویت و تعریف جایگاه شهرسازی تثبیت و تقویت جایگاه حرفهای شهرسازی سازماندهی فرایندهای عمل حرفهای حمایــت از بدنههــای حرفهای ســازمان و پشــتیبانی از عملحرفهای
 نظارت بر عمل حرفهای و ارتقای کیفیت خدمات تقویت بدنههای حرفهای و ارتقای محتوی شغلیاز میان نقشهای شــشگانه شناســایی شده ،بیشترین تأ کید
بر نقش حمایتی ســازمانهای حرفهای بوده اســت .در این راســتا
از ســازمانهای حرفــهای انتظــار مــیرود تــا از حقــوق و جایــگاه
شهرســازان دفاع کنند .این نقش از ســوی مصاحبهشــوندگان که
در ســطوح بــاالی مدیریتــی نظــام مهندســی فعالیت داشــتند ،به
عنوان یکی از نقشهای برجســته ســازمان که در اجرای آن موفق
نیــز بوده ،مطرح شــده اســت .ســازمان نظام مهندســی بــه عنوان
«مأمنــی بــرای اعضایش» توصیف شــده که حقوق آنهــا را اعاده و
از حیثیت حرفهای آنها دفاع میکند .در دیدگاه غالب شهرســازان
عضــو بدنــه حرفــهای ســازمان ،نقش حمایتــی ســازمانها ،فراتر از
این تعابیر محدود تعریف شده است .اعضا از سازمان انتظار دارند

جدول  -2کدها ،مفاهیم محوری و مقولههای طبقهبندی شده ذیل انتظارات از سازمانهای حرفهای.

مقوله هسته :انتظارات از سازمانهای حرفهای شهرسازی
فراوانی

کدمحوری

سهم به درصد

صالحیتسنجی و ارزیابی توانمندیهای متقاضیان

6

%2.8

انتقال نیازهای حرفه به حوزه آموزش دانشگاهی

4

%1.9

توانمند نمودن اعضا و افزایش مهارت حرفهای آنها

32

%15.2

توسعه دانش شهرسازی

7

%3.3

ترویج و نهادینهسازی فرهنگ شهرسازی در جامعه

17

%8.1

حمایت از جایگاه رسالتی حرفه شهرسازی

8

%3.8

تعریف وظایف ،جایگاه و حوزه عمل شهرسازی

14

%6.6

تعریف روابط میان ارکان حرفه

7

%3.3

تدارک چارچوبهای و فرایندهای عمل

22

%10.4

فراهم ساختن بسترهای قانونی برای عمل

6

%2.8

تدارک چارچوبهای اخالقی و ارزشها

3

%1.4

ترویج و نهادینهسازی اخالق حرفهای

13

%6.2

ارزیابی کیفیت خدمات عرضه شده

8

%3.8

نظارت بر عملکرد اعضا

9

%4.2

نظارت درونی در راستای اصالح مداوم

4

%1.9

مقوله اصلی

فراوانی

تقویت بدنه حرفهای و ارتقای
محتوای شغلی

42

تبیین هویت و تعریف جایگاه
شهرسازی
تثبیت و تقویت جایگاه
حرفهای شهرسازی

سازماندهی فرایندهای عمل
حرفهای

نظارت بر عمل حرفهای و ارتقا
کیفیت خدمات

گسترش زمینههای اشتغال شهرسازان

13

%6.2

دفاع و حمایت از حقوق و جایگاه مهندسان

29

%13.7

تسهیلگری جریانهای عمل حرفهای

9

%4.3

حمایت از بدنه حرفهای
سازمان و پشتیبانی از
عمل حرفهای

211

%100

جمع

جمع

32

21

44

21

51

211

سهم به درصد

%19.9

%15.2

%9.9

%20.8

%10

%24.2

%100
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نمودار  -2فراوانی و پرا کندگی مفاهیم ذیل مقوله انتظارات از سازمان های حرفه ای (خروجی نرم افزار .)MAXQDA

تا در ســطح وســیعتر وارد عمل شده و از حقوق جمعی شهرسازان
و حرفــه شهرســازی در مقابــل فشــارهای درونی و بیرونی ســازمان
حمایت نماید ،مانع به حاشــیه راندهشــدن شهرســازان شــود و از
این طریق شأن و اعتبار حرفه را تقویت نماید.
نقش ســازمانها در گســترش زمینههای شــغلی نیز از دو منظر
بــه عنــوان یکــی از انتظــارات مطــرح شــده اســت .گروهــی بــا ایــن
دیــدگاه کــه شهرســازی بــه عنــوان «حرف ـهای پهنهنگــر» میتواند
شــکاف موجــود ناشــی از کمتوجهــی بــه اثرات گســتردهتر ســاخت
و ســاز در شــهرها را پوشــش دهد ،از گســترش زمینههای فعالیت
آن دفاع نمودهاند .در این راســتا ،نقش ســازمانهای حرفهای به
خصوص نظام مهندســی ،در فعالنمودن ظرفیتهای قانونی در
نظر گرفته شــده برای نظام مهندسی و تدارک بسترهای جدید در
فعالیتهایــی همانند نوســازی و بازســازی ابنیه تأ کید داشــتند و
پیامدهای فعالســازی این ظرفیتها را در سطح وسیعی ،اثرگذار
معرفی نمودهاند.
بــا بالفعــل شــدن ظرفیتهــای قانونــی و اســتفاده از حدا کثــر
ظرفیتهــا ،میتــوان بــه موفقیت بزرگی در زمینه ســاخت و ســاز و
شهرسازی دست یافت.
دیدگاه دیگری که عمومیت بیشتری نیز داشت ،بر لزوم تأمین
معیشــت مهندسان و فراهم ســاختن شغل برای آنان تأ کید دارد.
ً
در ایــن راســتا ،صراحتــا بــه وضعیــت بــد اقتصــادی شهرســازان و
پیامدهــای منفــی آن در عمــل حرفهای و به طور کلــی در تضعیف
حرفه اشــاره شــده اســت .لذا از ســازمانهای حرفهای بهخصوص
نظــام مهندســی انتظــار میرود تا نقــش تأمینکننــده فرصتهای
اشتغال جدید را ایفا نمایند.
یکی دیگر از مفاهیم مطرح شده ذیل نقش حمایتی سازمانها،
به طور مشــخص نقش میانجیگری ســازمان را پوشــش میدهد.
در ایــن راســتا ،از ســازمانهای حرف ـهای انتظار میرود تا بســتری

بــرای برقــراری ارتبــاط میــان شهرســازان و مــردم فراهــم نماینــد.
از آنهــا انتظــار مــیرود تا «صــدای مردم را بشــنوند» و «بــا نیازهای
جامعــه ارتباط برقرار کنند» و در نهایت جریانهای عمل حرفهای
را بــه این ســمت ســوق دهند تا «مــردم برای حل مشکالتشــان به
شهرســازان مراجعــه کننــد ،نــه از روی اجبــار و بــا ا کــراه» .عــاوه بر
این ،از ســازمانهای حرفهای شهرســازی انتظار مــیرود تا ارتباط
میان کارفرمایان و حرفهمندان را تنظیم نماید و بستری برای ارائه
خدمات مورد نیاز آنها فراهم آورد .نقش سازمانهای حرفهای در
میانجیگری میان دولت و مردم نیز اثرگذار دانسته شده است .هر
چند در این رابطه ،نقش ســازمانها بیشــتر پذیرنده و تابع معرفی
شده است.
در رده بعــدی ،نقــش ســازماندهی فرایندهــای عمــل حرفهای
مورد توجه قرار داده است .در بیشتر مصاحبهها ،ابهام ،سردرگمی
و فقــدان رویــه ،بــه عنوان یکی از آســیبهای برجســته پیش روی
شهرســازی معرفی شــده اســت؛ لــذا نقــش ســازمانهای حرفهای
در تــدارک چارچوبهــای عمــل حرفــهای و مشــخص نمــودن
جریــان عمــل حرفهای به عنــوان یک ضرورت و انتظاری برجســته
از این ســازمانها ،مطرح شــده اســت .در مجموع ،خواســتههای
مطر حشــده در ایــن زمینــه را میتوان در ســه محور شــامل تدوین
شرح خدمات و فرایندهای مشخص و کاربردی ،چک لیستهای
کنترلی و همین طور فراهم ســاختن اصول و اســتانداردهای عمل
حرف ـهای ،جمعبنــدی نمود .تدوین چنین اصولــی ،نیاز به صرف
زمــان و هزینــه باالیــی دارد و بــا توجــه بــه منابعــی کــه در اختیــار
ســازمانها قرار دارد ،آنها میتوانند در این راســتا وارد عمل شده و
به نوعی بسترهای عمل حرفهای را فراهم سازند.
بــا اختــاف اندکــی ،نقش تقویتکننــدهی بدنههــای حرفهای
و کنتــرل محتــوای شــغلی ،در رده بعــدی انتظــارات مطــرح از
ســازمانهای حرفــهای قــرار گرفتــه اســت .در این میــان ،اهمیت
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تبییــن نقشهــای مــورد انتظــار از ســازمانهای حرف ـهای شهرســازی ایــران
مبتنی بر روش تحلیل گفتمان انتقادی

برجســتهای به نقش ســازمانها در توانمندســاختن اعضای بدنه
حرف ـهای ،از طریــق تعلیــم اعضــا و ارائــه آموزشهــای تکمیلــی،
برگــزاری همایشهــای تخصصــی و همیــن طــور انتقــال تجــارب
اعضــای باســابقه و موفــق ،ســازمان داده شــده اســت .در موضوع
صالحیتســنجی و محدودنمــودن فعالیتهــای حرف ـهای بــه
اعضای واجد صالحیت نیز ،تقویت بدنههای حرفهای مورد توجه
قــرار گرفته اســت؛ هــر چنــد در شــیوههای این صالحیتســنجی،
اتفاقنظــر قابــل توجهــی وجــود نــدارد ،برخــی آزمــون را کافــی
دانســتهاند ،برخــی از نیــاز به تمرکــز بر عملکــرد متقاضیان صحبت
نمودهانــد و برخــی نیــز از لــزوم همراهی آزمون کتبی بــا آزمونهای
عملی صحبت نمودهاند.
• صالحیــت حرف ـهای را میبایســت از طریــق بررســی ســوابق
کاری ،نحــوه حــرف زدن و تفکــر متقاضیــان ســنجید کــه از طریــق
مصاحبه استخراج میشود نه یک امتحان چهارگزینهای!
• من فکر میکنم این آزمون گام اول هست و بعد از این آزمون
میبایست کیفیت کار ،یعنی کاری که تحویل میدهند را سنجید.
شاید بهتر باشد آنرا با یک آزمون عملی ترکیب نمود.
گروهی دیگر از انتظارات مطر حشــــــده از سازمانهای حرفهای،
نقش بنیادیتری برای این ســــــازمانها در بسترسازی برای حرفه
شهرسـ ـ ــازی بهواسـ ـ ــطه تعریف جایگاه این حرفـ ـ ــه و تبیین هویت
آن ،قائل گردیدهاند .در این راســــــتا ،اهداف ترویجی سازمانهای
حرفهای و انتظاراتی همانند ترویج اصول شهرسازی ،نهادینهسازی
فرهنگ شهرســــــازی و توســــــعه دانش ،مورد توجه قرار گرفتهاند.
مصاحبهشــــــوندگان ،با ارجاع به اهداف اصیل شهرســــــازی ،این
جنبه از شهرسازی را بســــــیار مهم و اثرگذار و در عین حال مغفول و
مبهم دانستهاند .آنها با اشاره به جایگاه ویژه شهرسازی و با ارجاع
به اهداف اصیل آن در دفاع از منافع عمومی ،نقش ســــــازمانهای
حرف ـ ـ ـهای را در دفـ ـ ــاع این جایـ ـ ــگاه ،اثرگذار دانسـ ـ ــتهاند .در واقع
شهرسازی بهواسطهی چنین ماهیتی ،به خصوص در مقابل فشار
گروههای قدرت ،نیاز به حمایت از سوی سازمانهای حرفهای دارد
و سـ ـ ــازمانها نباید تنها به منافع صنفی محدود باشند ،بلکه باید
از موضوع شهرســــــازی که حق مردم اســــــت ،دفاع نمایند و در این
زمینه ،دیدگاههای بلندمدت را اتخاذ نمایند.
در زمین ـهی تثبیــت و تقویــت جایــگاه حرف ـهای شهرســازی نیز،
مطر حتریــن انتظــار از ســازمانهای حرف ـهای ،مشــخص نمــودن
جایــگاه شهرســازی و حمایــت از آن در مقابــل فشــارهای بیــرون و
درون ســازمانی بــه خصــوص از ســوی ســایر حرفههــای همســایه
مربوط میشــود .از سازمانهای حرفهای انتظار میرود تا با تعریف
حوزههــای وظایف و مرزبندی حرفهها ،به تداخلها و تعارضهای
موجود رسیدگی نموده و در عین حال در تنظیم روابط تقویتکننده
میان این حرفهها نیز وارد شوند و آن را سازماندهی نمایند.
• بــه نظر من شهرســازی ا گــر از بحث تعامل با رشــتههای دیگر
خــارج شــود ،نمیتواند موفق شــود ولی باید جریــان این تعاملها
مشــخص شــود  ....ایــن ســردرگمی و تداخــل وظایــف ،خــود یک
معضل است.
• مــن ارتبــاط را الزم میدانــم ولــی ارتباطــی که با یــک تفکیک

خدمات مهندســی بــه معنای مرزبنــدی مشــخص و واضح همراه
شود و سازمانها باید در این زمینه وارد شوند.
یکی دیگر از انتظاراتی که میتوان آنرا نیز با ســازماندهی درونی
ســازمانها مرتبــط دانســت ،مربــوط بــه نقشآفرینی ســازمانها در
تعریــف و تنظیــم روابــط میــان ارکان حرفــه اســت .ایــن روابــط ،هم
شــامل روابط عمودی میان بدنههای حرفهای و مدیریتی میشود
و هــم شــامل روابــط افقی میــان نهادهای حرفــهای مختلفی که در
زمینه شهرســازی فعالیت میکنند .در مــورد وضعیت کنونی روابط
میــان ارکان حرفــه ،اختــاف نظر آشــکاری میان اعضــای بدنههای
مدیریتی و اعضای جامعه حرفهای وجود دارد به نحوی که گروه اول
معتقد هســتند ارتباط نزدیکی میان بدنههای مدیریتی و حرفهای
وجود دارد و از این نظر ،فاصلهای نیست که نیاز به رسیدگی داشته
باشــد .ایــن ادعــا با اتــکا بــه روش انتخاباتی بــودن گزینــش اعضای
بدنههای مدیریتی ،و وابســته بودن آنها به رأی اعضا ،توجیه شــده
است .در واقع ،اعضا برای ورود به بدنههای مدیریتی و همین طور
باقیمانــدن در ایــن جایگاه ،نیازمند حمایت و پشــتیبانی هســتند
و همیــن موضــوع ســبب میشــود تــا فاصلهی خــود را بــا بدنههای
حرف ـهای ،کــم نماینــد .بــا ایــن وجــود ،در میــان اعضــای جامعهی
حرفــهای ،دیــدگاه دیگری غلبــه دارد به این صورت که این شــکاف
را بــزرگ میبیننــد و خــود را بــه عنــوان «بیگانــهای در ســازمانهای
ً
حرفهای» ،توصیف مینمایند که اساسا در جریان تصمیمگیریها،
جایگاهی ندارند .سازمان نظام مهندسی ،در دیدگاههای بدبینانه،
بــه عنوان «حیاط خلوتی برای فعالیت افــراد محدودی که قدرت و
رابطه دارند» ،توصیف شده است.
در زمینه نقش نظارتی مورد انتظار از این سازمانها ،بیشترین
توجــه بــه نظارت بــر عملکــرد مهندســان و بدنه حرفهای ســازمان
معطوف بوده اســت .در این راســتا ،تدارک ســاز و کارهای نظارت
مســتمر بــر عملکــرد اعضا و همیــن طور جلوگیــری از فعالیــت افراد
فاقــد صالحیــت (نه تنها به معنای افراد فاقــد مجوز فعالیت ،بلکه
افــرادی کــه اصول حرفــهای را زیرپا میگذارند) ،برجســته دانســته
شده است.
• کنتــرل عملکردهــا ا گــر درســت انجــام بشــود – بــا تأ کیــد -و
مهندســی که ســواد نداره ،کم کاری میکند و خدمات خوب ارائه
نمیدهــد ،ممیــزی بشــوند و هر کســی جای خــودش قــرار بگیرد،
میتــوان از یک تحــول ایدهآل ،یک مدینه فاضلــه صحبت کرد که
میتواند خیلی از مشکالت را حل نماید.
• تمرکــز بایــد روی کیفیــت کار گذاشــته شــود ،یعنــی کاری کــه
تحویــل میدهنــد کــه بــه بحث نظــارت و کنتــرل مرتبط اســت...
اعضا باید این نظارت را احساس کنند.
عــاوه بــر نظــارت بــر فرایندهــای عمل ،بررســی و پایــش مداوم
کیفیــت خدمــات مهندســی ارائه شــده ،بــه عنوان محصــول عمل
حرف ـهای نیــز در این زمینه برجســته دانســته شــده اســت .در این
راســتا ،نقــش فعالتــری بــرای ســازمانهای حرفــهای بهخصوص
نظــام مهندســی تعریــف شــده اســت تا نــه تنهــا فرایندهــای عمل
را ،بلکــه محصــول را نیــز مــورد توجــه قــرار دهــد و از آن بــه «کنتــرل
مضاعــف» یاد شــده اســت .هدف از ایــن پایش نهایی ،شناســایی
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کاستیها و نقاط ضعف است که از سوی دیگر میتواند به افزایش
مداوم کیفیت خدمات ارائه شــده منجر شــود .نظــارت بر عملکرد
اعضــا و کنترلهــای مضاعــف بر محصــول عمل حرف ـهای ،فرصتی
بــرای اصــاح ســازمانهای حرف ـهای فراهــم م ـیآورد کــه از آن بــه
اصالح درونی سازمانهای حرفهای یاد شده است.

 -4تحلیل یافتهها
موقعیــت نقشهای مــورد انتظار از ســازمانهای حرفهای که از
تحلیل گفتمانها حاصل شــده است ،از طریق مقایسهی تطبیقی
با نقشهای ســنتی از یک ســو و نقشهای بازتعریف شــده از سوی
دیگر ،تعیین شــده اســت .در این راســتا ،با ســنجش میــزان تطابق
میان هر یک از انتظارات مطرح که ذیل کدهای محوری جمعبندی
شــدهاند ،با چارچوبهای سنتی و انتقادی و تخصیص آنها به این
دو گروه ،در نهایت موقعیت این نقشهای شش گانه مشخص شده
و نتایج این تحلیل در نمودار ،3ارائه شــده اســت .محاســبه میزان
تطابق نتایج پژوهش ،به طور کلی نشان از قرار داشتن این نقشها
در موقعیتــی بینابینــی و البته با تمایل بیشــتر به ســمت نقشهای
ســنتی اســت .ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه  %63از کدهــای مــورد
اســتفاده برای ترکیببنــدی انتظارات از ســازمانهای حرفهای ،به
قلمرو نقشهای ســنتی تعلق دارد .با وجود برتری سهم نقشهای
ســنتی ،چشــمانداز تصویرشــده در رویکــرد انتقــادی و نقشهــای

بازتعریف شده نیز مورد توجه قرار داشتهاند و  %37از مجموع کدها
را بــه خود اختصاص دادهاند .در زمینهی نقشهای ســنتی ،نقش
کنترلکننده ســازمان بهخصوص در مشخص نمودن قلمرو عمل و
کنتــرل صالحیتهــا و ارتقای تــوان بدنههای حرف ـهای ،مورد توجه
قــرار داشتهاســت .در زمینــه نقشهــای بازتعریــف شــده ،انتظارات
متنوعــی هماننــد فرهنگســازی ،ترویــج و نهادینهســازی اخــاق
حرفــهای ،خودانتقادی اصالحی و بسترســازی بــرای گفتمانهای
ً
درون و برون ســازمانی مطرح شــدهاند .این دسته از نقشها ،غالبا
به اهداف ترویجی سازمانهای حرفهای و رسالتهای آنها در فراهم
ســاختن زمینههــای عمــل حرفــهای تعلــق دارنــد .ایــن وضعیت را
میتوان به این صورت تحلیل نمود که در عین حال که ایدهآلهای
حرفهایگری در چشــمانداز مطرح اســت ،با این وجــود هنوز حرفه
شهرســازی دچار مشکالتی در سطح بنیادهای اولیه خود است که
موجب مطالبه نقشهای سنتی همانند مشخص نمودن مرزهای
حرفه ،تعریف چارچوبهای حرفه و  ...شده است .در واقع حرفهی
شهرســازی ،هنوز تــا حدودی درگیــر بحثهای اولیــه حرفهایگری
و در تــاش بــرای تثبیت موقعیت خــود در دوگانه حرفــه /غیرحرفه
و ارتقــا از وضعیــت شــبه حرفــهای کــه به آن دچار اســت ،بــه عنوان
مطالبه مهم مطرح اســت .در عین حال ،چشماندازهای جدید که
با نقشهای بازتعریف شده در رویکرد انتقادی همخوانی دارند نیز،
مورد توجه قرار گرفتهاند که نشــان از پذیرفتهشــدن اصول بنیادی
آن در جامعه حرفهای شهرسازی دارد.

نمودار  -3سهم کدهای مشترک با نقشهای مورد انتظار از سازمانهای حرفهای در رویکرد مشخصهگرایی و انتقادی.
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نتیجه
نتایــج حاصل از تحلیل گفتوگوهای انجام شــده در خصوص
نقشهــای مــورد انتظــار از ســازمانهای حرف ـهای ،نشــان از
گســتردگی و تنوع انتظارات پیش روی این سازمانها دارد .با مرور
ادبیات نظری ،در مجموع چهار نقش محوری برای ســازمانهای
حرف ـهای شناســایی شــده اســت ،از مقایس ـهی آنهــا بــا نقشهای
ش ـشگانهی مســتخرج از ایــن تحلیــل ،میتوان اظهار داشــت که
حوزهی گســتردهتری بــرای نقشآفرینی این ســازمانها در کشــور
بهخصوص در تعیین هویت حرفهای شهرسازی و تثبیت و تقویت
جایــگاه آن مــورد توجه قرار گرفته اســت .ایــن نقشهای چندگانه
و متنــوع ،نشــاندهندهی بــاور بــه ظرفیــت و تــوان اثرگــذاری این
سازمانها در تقویت حرفهمندی شهرسازی و کمک به مواجهه با
چالشهای پیش روی حرفه است .اختالف قابل توجه و وفاق نظر
در خصوص نقش حمایتکنندگی این سازمانها ،نشاندهندهی
موضــع متزلــزل حرفــه اســت و در ایــن راســتا ،اتــکا بــه نقــش
یگــری و حمایتکنندگــی ســازمانهای حرف ـهای بــه عنوان
میانج 
نهادی واســط میان دولت ،بازار ،جامعه حرفهای و شــهروندان به
عنوان مخاطبان شهرســازی ســازنده تلقی گردیده است .ابهام در
فرایندهای عمل حرفهای شهرســازی و چالشهای مطرح در این
زمینه نیز ،زمینهساز تأ کید بر نقش سازماندهندگی این سازمانها
بــوده اســت .نقــش ایــن ســازمانها در تقویــت بدن ـهی حرف ـهای
ً
شهرســازی نیــز ،عمدتــا بهواســطهی ســطح پاییــن مهارتهــای
کاربردی شهرســازان فار غالتحصیل شــده ،مورد تأ کیــد قرار گرفته
اســت .نقش سازمانها در تثبیت و تقویت جایگاه شهرسازی نیز،
ً
عمدتا با ارجاع به اشترا کی بودن سازمانهای حرفهای شهرسازی
 بــه خصــوص نظــام مهندســی کــه حرفه شهرســازی را بــه عنوانیکــی از حرفههــای هفتگانــه خــود تحــت پوشــش قــرار میدهــد-
تقاضــا شــده اســت .در نهایــت ،نقــش نظارتی ســازمان نیز در ســه
گــروه نظارت بر عملکــرد اعضا ،نظارت بر کیفیــت خدمات (نظارت
نظارت درون ســازمانی ،مطرح شــده اســت .با در نظر
مضاعــف) و
ِ
گرفتــن مجمــوع این مــوارد ،میتــوان تصویــر کلی از ســازمانهای
حرف ـهای شهرســازی را بــه صــورت ذیــل جمعبنــدی نمــود:
از ســازمانهای حرفهای شهرسازی انتظار میرود ،نقشهای
چندگانهای را در راســتای بسترسازی ،حمایت و هدایت حرفه
در ســطوح فراســازمانی (بــا محوریــت تبییــن هویــت و تعریــف
جایگاه شهرســازی) ،درون سازمانی (با اولویت حمایت از بدنه
ً
حرف ـهای شهرســازی) و نهایتا در ســطح خود جامعــه حرفهای
شهرســازی (با تمرکز بر افزایش توانمندیهای بدنه حرفهای)،

بــا ترکیــب جنبههایــی از نقشهــای ســنتی مــورد انتظــار (بــه
محوریــت تعریــف قلمرو حرفه و چارچوبهــای عمل حرفهای)
و نقشهای گســتردهتر (با محوریت اهداف ترویجی ســازمان و
رسالتهای حرفهی شهرسازی) ایفا نمایند.
بنابرایــن از ســازمانهای حرفــهای شهرســازی انتظار م ـیرود تا
جامعــهی حرفهای شهرســازی را ،در مواجهه بــا ضعفهای درونی
و مقابلــه بــا فشــارهای بیرونــی ،توانمنــد نمــوده و موضــع حرفهای
آن را تثبیــت و تقویــت نمایــد .ایــن نقــش چندگانــه ،در عیــن حــال
چندوجهــی نیز هســت .بدین معنی که هم پــای در چارچوبهای
ســنتی دارد و هم رو به ســمت چشــماندازهای آتی برآمده از رویکرد
انتقــادی دارد .یافتههــای حاصــل از این پژوهش بــا نتایج پژوهش
اش��تولتز و گاون��در ( )Stoltz & Govender, 2014همراســتا اســت و
نشــان میدهــد ،علیرغــم پذیــرش لــزوم گــذار بــه ســمت مدلهای
جدید حرفهایگری و کنار گذاشتن چارچوبهای محدود پیشین،
حرفــه شهرســازی در عمــل همچنــان بــه بنیادهــای پیشــین خــود
پایبنــد مانده اســت .یافتههــای پژوهش حاضر نشــان میدهد ،در
عین حفظ این پایبندی ،نشانههایی از حرکت به سمت مدلهای
جدیــد بــه وضــوح قابل شناســایی اســت .ایــن ماهیت ترکیبــی ،به
خوبی موید پذیرش باور به اصالحپذیری سنتها و حرکت تدریجی
به ســمت چشــمانداز ایدهآل برآمده از گفتمان اجماعی رهاییســاز
در نظریــه انتقــادی ،بــه عنــوان بنیــادی بــرای بازتعریــف نقــش این
سازمانها است .به تعبیری دیگر ،علیرغم پذیرش محدودیتهای
چارچوبهــای ســنتی ،آینــدهی ســازمان در رهاســاختن بنیادهــا
جســتوجو نمیشــود و در عوض اصالح و گــذار تدریجی ،به عنوان
رویکــرد غالــب مطــرح اســت .ایــن مســیر بــرای جامعــهی حرفهای
شهرســازی ،بــه هیــچ عنــوان مســیری همــوار و کوتــاه نیســت و نیاز
بــه اتخــاذ راهکارهایــی در ســطوح مختلــف برونســازمانی بــا هــدف
بسترســازی برای تســهیل نقشآفرینی این سازمانها ،سازماندهی
درونی برای تنظیم روابط افقی میان شهرسازی و حرفههای مجاور
و روابــط عمودی میان بدنههــای حرفهای و مدیریتی و همین طور
راهکارهای تقویت بدنههای حرفهای شهرســازی وجــود دارد .برای
گام نهادن در این مســیر ،در وهله اول الزم اســت تا نقش سازندهی
این ســازمانها ،از سوی شهرســازان مورد پذیرش قرار گیرد و تالش
بــرای تقویــت بدنهی حرفــهای ،به دغدغهای جمعــی مبدل گردد.
پژوهشهایی از این دست بهواسطهی توسعهی ادبیات حرفهای،
میتوانند در افزایش توجه به این سازمانها و آ گاهیبخشی نسبت
به ظرفیتهای اثرگذاری آنها ،نقش آفرین باشد.
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rofessional planning associations have acted
as a critical component in advancing the professional status of urban planning as an independent profession. This is in the face of the fact that
planning profession, by way of criticizing the instrumental rationality, has struggled with its own identity
as a profession. The expected role of professional
associations, which are making a transition away
from the traditional frameworks, is making it more
difficult for these bodies to face the ever-increasing
challenges. Traditionally, these associations have
tended to make a distinction, between what is considered as a profession and what is not. Thus, the
traditional definition of professionalism and profession - while being criticized from different perspectives- has dominated the evaluation of the profession for a long time. Even today, it cannot be said
with certainty that its domination has come to ended.
However, theoretical shifts toward new approaches
such as critical approach have opened new perspectives and have influenced the perception of fullfledged and credible profession. Critical approach
provides new basis for redefining traditional roles
and increase the responsiveness of professional
associations toward new concerns in the planning
field. Along with these transitions, the desired role
of professional associations has also changed and
has expanded beyond the limited scope of the traditional conceptions of profession. This process
moves along with the fundamental changes in the
concepts of profession and professionalism. New
concepts such as “organizational-managerial” and
“Hybrid” professionalism can be considered as the
signs of this transition. The traditional roles and
their redefinition based on critical approach have
provided us with a theoretical base, enabling us to

critically look at the roles and responsibilities of urban planning professional associations in Iran and
investigate their position on this transition process.
The research approach was qualitative. In this regard, Critical Discourse Analysis (CDA) has been
chosen as a research methodology. This method is
sensitive to the context and has a capacity to uncover distortions. Non- probability sampling, consisting of purposive sampling technique was used
to collect data using Semi-structured interviews. In
this regard, 19 discursive interviews with selected
members of professional and managerial bodies of
planning associations and non-member planners
have been conducted to achieve theoretical saturation. The findings reveal that professional associations in urban planning face with six different roles,
which include a wide range of concerns in different
aspects. Comparative comparisons showed that
the position of extracted roles is somewhere in between traditional and redefined roles with a greater
tendency towards traditional roles. This position can
be interpreted as the associations’ dual role. On one
hand, they are expected to comply with traditional
roles to strengthen the foundations of the profession in the profession/non-profession dichotomy. On
the other hand, they are expected to move toward
new perspectives and redefined concepts of professionalism. This dual role means that for urban planning, the initial concern of substantiating its claims
to professional status is still a major preoccupation.
Although the necessity of moving toward new perspectives is acknowledged, it appears that it is not
easy to step on this path.
Keywords: Planning Profession, Urban Planning Associations, Critical Theory, Critical Discourse Analyze.
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