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چکیده
سازمان های حرفه ای علی رغم اهمیت و جایگاهی که در تقویت موضع حرفه ای می توانند ایفا نمایند، در ادبیات شهرسازی 
مغفول واقع شده اند. این در حالیست که آن ها در مسیر ایفای نقش های چندگانه ای که بر عهده شان گذاشته شده است، با 
چالش ها و موانع جدی مواجه هستند. در چنین بستری با گذشت حدود سه دهه از تجربه سازمان های حرفه ای شهرسازی 
هنوز چشم انداز پیش روی آن ها مبهم و حتی تیره و تار تصویر شده است. لذا در این پژوهش تالش شده است با رویکرد 
انتقادی چالش هایی پیش روی این سازمان ها مورد بررسی قرار گرفته و تصویری از وضعیت کنونی و چشم اندازهای آتی 
آن ها با تمرکز بر سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از فعال ترین این سازمان ها در عرصه شهرسازی ارائه 
گردد. بدین منظور روش تحلیل گفتمان انتقادی برای شناسایی این چالش ها مبنای عمل قرار گرفته است. با نمونه گیری 
هدفمند از نوع گلوله برفی، در مجموع 20 فرد مطلع از میان اعضای بدنه حرفه ای و مدیریتی سازمان نظام مهندسی 
انتخاب شده اند. داده های پژوهش نیز با روش مصاحبه های گفتمانی گردآوری شده اند. در نتیجه تحلیل ها سه گروه از 
چالش ها شامل عوامل بیرونی، عوامل درون سازمانی و عوامل درون گروهی شناسایی شده اند. در این میان عوامل بیرونی 
که اشاره به فراهم نبودن بستر و زمینه برای نقش آفرینی این سازمان ها دارند، بیش ترین سهم را به خود اختصاص داده اند. 
در رده بعدی دامنه متنوع تری از چالش های درون گروهی قرار دارند که معرف نقدهای شهرسازان نسبت به جامعه حرفه ای 
به روابط درون سازمانی اشاره دارند، قرار گرفته است.  نیز عوامل درون سازمانی که عمدتاً  خود است. در آخرین رده 

مجموعه این چالش ها نشان دهنده مسیر دشواری است که پیش روی جامعه حرفه ای شهرسازی قرار دارد.
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۱. مقدمه
با  و   1940 دهه  از  حرفه ای  سازمان های  نقش  و  جایگاه 
افزایش توجه محققان به ماهیت حرفه ها مورد تحقیق و 
بررسی قرار گرفت و نقش این سازمان ها در تقویت و حمایت 
از موضع حرفه ای در توسعه حرفه ها مورد تأکید واقع شد 
)Abbott 1988; Pemberton 1994(. سازمان های حرفه ای 
به عنوان جامعه ای منسجم و هم پیمان از حرفه مندان در 
از  حرفه  تشخیص  در  اصلی  مشخصه های  از  یکی  شمار 
 Stoltz and Govender 2014;( غیرحرفه معرفی شده اند
Bickenbach and Hendler 2017; Campbell and Mar-

رویکردهای  از  عبور  لزوم  امروزه  چند  هر   .)shal 2005
به  غیرحرفه  و  حرفه  میان  انگاری های  دوگانه  و  سنتی 
دیدگاهی پذیرفته شده مبدل گردیده است ولی هم چنان 
برخورداری از سازمان های حرفه ای برای حرفه های جوان تر 
به واسطه موضع حرفه ای متزلزل مورد توجه قرار دارد. این 
سازمان های حرفه ای به عنوان تشکیالتی معرفی شده اند 
که توانایی تعیین صالحیت ها، ترسیم قلمرو حرفه و کنترل 
و سازماندهی عملکرد حرفه مندان را داشته و از ورود افراد 
این  از  می کنند،  جلوگیری  قلمرو  این  به  صالحیت  فاقد 
رو نقش مهمی در ارائه وجه حرفه ای و اعتبار به حرفه ها 
داشته و به خصوص برای حرفه های جوان ضروری هستند 
سازمان های  از  برخورداری  بنابراین   .)Fridson 2001(
حرفه ای برای حرفه های جوان تر در راستای تقویت موضع 
و جایگاه خود در مقایسه با حرفه های جاافتاده تر به عنوان 

یک ضرورت مطرح است. 
شهرسازی به عنوان حرفه ای جوان، از این وضعیت مبری 
دیدگاه  با  منتقدین  برخی  هم  هنوز  حتی  و  است  نبوده 
موقعیتی  چنین  به  شهرسازی  دستیابی  به  نسبت  تردید 
لزوم  از  بدبینانه  دیدگاه های  در  و  می نمایند  نظر  اظهار 
حرفه زدایی و کنار گذاشتن آن به عنوان حرفه ای مستقل 
جایگاه  و  نقش  بستری  چنین  در  نموده اند.  صحبت 
مشخصه های  از  یکی  عنوان  به  حرفه ای  سازمان های 
اهمیت  سازمان یافته  و  مشروع  حرفه های  پذیرفته شده 
می یابد. این سازمان ها به واسطه نقش آفرینی در چندین 
 Geley( وجه از جمله تقویت جنبه های جمع گرایانه حرفه
2015(، بستری برای صالحیت سنجی و کنترل جریان های 
 ،)Elliot 1972( عضویت و ترویج بنیادهای ادارک مشترک
تقویت جنبه های اخالقی سازمان دهنده و توسعه فرهنگ 
اهمیت  واجد   )Greenwood 1966( مشترک  کاری 
سازمان های  متعاقباً  جایگاهی  چنین  اعطای  می باشند. 
نقش های  ایفای  در  با چالش هایی  را  حرفه ای شهرسازی 
مواجه  آن ها  عملکرد  بر  نقدهایی  و  آن ها  از  انتظار  مورد 
جامعه  درون  از  که  نقدهایی  مقاله  این  در  است.  ساخته 
گرفته  قرار  توجه  مورد  است،  مطرح  شهرسازی  حرفه ای 
این نقدها و چالش هایی که سازمان های  است. شناسایی 
به  می تواند  هستند  مواجه  آن  با  شهرسازی  حرفه ای 

شناسایی مسیرهایی برای تقویت آن ها رهنمون گردد. 

2. نقش و جایگاه سازمان های حرفه ای شهرسازی 
در ادبیات جهانی 

به  حرفه ای  سازمان های  شکل گیری  اولیه  هسته 
انجمن های کوچکی از شاغلین فعال در یک حوزه مشخص 
اجتماعی  روابط  برقراری  با هدف  عمدتاً  که  می گردد  باز 
شکل  مشترک  شغلی  گروه های  در  فعال  شاغلین  میان 
گرفته اند. این انجمن ها فرصتی برای اشتراک دیدگاه ها و 
بحث در رابطه با مسائل و مشکالت شغلی فراهم می نماید 
)Carr-Saunders and Wilson 1993, 301(. بعدها تأکید 
اولیه این انجمن ها بر ایفای این نقش اجتماعی، گسترده تر 
شد و صالحیت های حرفه ای1 به محور تمرکز آن ها مبدل 
بر  تأکید  با  انجمن ها  این   .)Marshal 2000, 17( گردید 
پذیرش شاغلین واجد صالحیت و بیرون نگه داشتن افراد 
اعتبار حرفه ای مبدل  فاقد شرایط به منبعی برای تأمین 
گردیدند. اعضای برخوردار از صالحیت با عضویت در این 
انجمن ها به عنوان یک حرفه مند کسب اعتبار نموده و با 
پایبندی به اصول اخالقی و ضوابط رفتار حرفه ای انجمن ها 
وارد چتر حمایتی آن ها شده و منافع فردی آن ها توسط 

انجمن پشتیبانی می شود. 
با تسلط اثبات گرایی و رشد باور به تخصص گرایی، زمینه 
این  در  شد.  فراهم  حرفه ها  رشد  و  شکل گیری  برای 
مبنای  بر  کامل  حرفه های  از  بی نقص  تصویری  دوران 
مشخصه های متمایزکننده مشاغل حرفه ای شامل مواردی 
هم چون برخورداری از بدنه دانش انتزاعی و حق انحصاری 
ارزیابی  مبنای  مشخص  کاری  فعالیت های  کنترل  برای 
حرفه ای گری  از  آل  ایده  تصویر  این  گرفت.  قرار  حرفه ها 
ناب و کامل به عنوان مقصد آرمانی برای مشاغل در تمنای 
حرفه ای شدن مبدل گردید و حرفه های جوان به تقلید از 
این تصویر و کسب مشخصه های مورد انتظار از حرفه های 
به  حرفه ای  سازمان های  از  برخورداری  آوردند.  روی  ناب 
عنوان یکی از مشخصه ها در جریان حرفه ای شدن2 نقش 

مهمی در این فرایند عهده دار شدند. 
در تبعیت از تصویر ایده آل از حرفه های کامل، سازمان های 
سازمان دهنده،  کنترل کننده،  نقش های  با  حرفه ای 
نظارت گر و حمایت گر روبه رو هستند. سازمان های حرفه ای 
اعضا،  گزینش  و  صالحیت سنجی  روندهای  طریق  از 
اخالقی  اصول  تنظیم  و  استاندارد  صالحیت های  تعریف 
این  ایفای  به  حرفه مندان  عملکرد  پایش  همین طور  و 
نقش ها می پردازند )Abbott 1988(. این تصویری است که 
هم چنان در ارزیابی موضع حرفه ای نقش برجسته ای داشته 
 Stoltz( و مبنای تعریف یک گروه حرفه ای قرار می گیرد
and Govender 2014(. سازمان های حرفه ای شهرسازی 
نیز در تمنای برخورداری از این جایگاه تالش نموده اند تا 
به ایفای این نقش ها بپردازند و با مهیا ساختن مشروعیت 
سیاسی،  و  قانونی  حمایت های  ساختن  فراهم  نهادی، 
هنجارهای  و  اخالقی  کدهای  وضع  کیفیت،  بر  نظارت 
مداوم  آموزش  برقراری جریان های  و همین طور  حرفه ای 
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 Myres( از جایگاه حرفه ای شهرسازی حمایت می نمایند
با  محققانی  حال  عین  در   .)and Banerjee 2005, 127
با این مشخصه ها، نسبت  بر تفاوت های شهرسازی  تأکید 
به موضع حرفه ای شهرسازی و نقش سازمان های حرفه ای 

آن اظهار تردید نموده اند. 

و  3. سازمان های حرفه ای شهرسازی؛ چالش ها 
تنگناها

بنا نهاده شدن سازمان های حرفه ای در حوزه شهرسازی 
ادعای  طرح  و  حرفه  این  شکل گیری  مسیر  ابتدای  از  و 
سازمان ها  این  بوده اند.  همراه  آن  با  حرفه ای  استقالل 
که  متنوع  زمینه های  در  شاغلینی  مشارکت  با  ابتدا  که 
امروزه  را داشتند، شکل گرفتند و  دغدغه مسائل شهری 
در  به حرفه مندان  دادن  پوشش  برای  به چتری گسترده 
را  حرفه  هم چنان  و  گردیده اند  مبدل  شهرسازی  حوزه 
با  محققان  برخی  می نمایند.  همراهی  جدید  هزاره  در 
بالندگی  و  بلوغ  به  را  دوران  این  خوش بینانه  دیدگاهی 
این وجود  با   .)Sanyal 2017( نموده اند  تعبیر  شهرسازی 
حرفه شهرسازی و بالتبع سازمان های حرفه ای آن همواره 
نقدهای  است.  بوده  مواجه  نقدها  از  گسترده ای  دامنه  با 
محور  دو  در  شهرسازی  حرفه ای  سازمان های  بر  وارد 
اصلی شامل نقد بنیادهای اعتباربخشی و قلمرو حرفه ای 

جمع بندی گردیده اند. 

3-۱- نقدهای وارد بر بنیادها 
بنیادهای  بر  مشخص  صورت  به  که  نقدهایی  از  یکی 
سازمان های  حرفه ای  اعتبار  و  اقتدار  تأمین کننده 
کسب  مواضع  از  است،  آمده  وارد  شهرسازی  حرفه ای 
ناشی می شود. حرفه ای شدن  اقتدار و مشروعیت بخشی 
داخل(3  از  شدن  )حرفه  ای  داشته  درونی  منشا  می تواند 
گردد  تحمیل  باال(4  از  شدن  )حرفه ای  بیرون  از  یا  و 
وسیله  به  درونی  شدن  حرفه ای   .)McClelland 1990(
خود شاغلین و حرفه مندان ایجاد می شود و آن ها با اتکا بر 
توانمندی هایشان به ساختن هویت شغلی و کسب موضعی 
معتبر می پردازند. از این رو حرفه ای شدن درونی مستلزم 
از تصویر منفعت  تقویت جنبه های خیرخواهانه و تبعیت 
از این تصویر شایستگی  با تبعیت  موکالن است. حرفه ها 
حمایت توسط جامعه را کسب می نمایند )شفیعی 1384، 
156(. از سوی دیگر حرفه ای شدن از باال منشا بیرونی داشته 
و سازمان های حرفه ای به عنوان روکشی مشروعیت بخش 
حمایت های  به  آن ها  اقتدار  اساساً  که  حرفه هایی  به 
بارها  راستا  این  در  تقلیل می یابند.  است،  وابسته  بیرونی 
را  حرفه ای  سازمان های  که  شاو  برنارد  مشهور  تعبیر  به 
»توطئه ای علیه عوام«5 خوانده است، ارجاع شده است. در 
موافقت با این تعبیر، سازمان های حرفه ای پوششی برای 
 Richards( حفاظت از منافع مقرره6 اعضا معرفی شده اند
1990(. علی رغم تالش های صورت گرفته در تقویت تصویر 

منفعت گرایانه سازمان های حرفه ای هنوز به نظر می رسد، 
منشا  با  حرفه هایی  در  خصوص  به  حرفه ای  سازمان های 
قدرت بیرونی زیر سایه چنین دیدگاهی ارزیابی می شوند. 
یکی از نقدهای جدی به سازمان های حرفه ای شهرسازی 
گردیده  مطرح  آن  اقتدار  منبع  دانستن  بیرونی  منظر  از 
است. منتقدین، شهرسازی را دارای موضع حرفه ای بیرونی 
موضع  این  نموده اند.  معرفی  دولت  توسط  که  دانسته اند 
بیرونی، مشروعیت بخشی و کسب قدرت حرفه شهرسازی 
اصلی  کارفرمای  عنوان  به  دولت  با  ارتباط  به  منوط  را 
انکار  غیرقابل  که  است  رابطه ای  این  می داند.  شهرسازی 
فراموشی  به  رابطه  این  در  است.  شده  معرفی  تفکیک  و 
سپردن اهداف متعالی هم چون منافع عمومی، بهایی است 
که شهرسازان برای کسب موضع حرفه ای بایستی بپردازند 
)Barr 1972(. با اتکا بر چنین دیدگاه هایی، شهرسازی از 
توانایی  که  معرفی شده  شغلی  گروه  یک  منتقدان  سوی 
دانش  می توانند  تنها  بلکه  ندارد  را  حرفه ای گری  ادعای 
تخصصی خود را به کارفرماهای خود که عمدتا دولت است، 
بفروشند )Beauregard 1983(. این تمرکز بر رویکردهای 
تخصصی،  دانش  فروش  با  درآمد  کسب  و  بازارگرایانه 
با  تا  می نماید  تقویت  کارفرمایان  با  را  حرفه مندان  رابطه 
سازمان های تخصصی و در موردی که دولت کارفرما است، 
 Evetts 2014,( این رابطه می تواند چالش برانگیزتر باشد
نیز  شهرسازی  فعالیت های  شدن  خصوصی  رشد   .)38
کمکی به تقویت موضع حرفه ای آن ننموده است. با تسلط 
چه  آن  ارائه  به  حرفه مندان  شدن،  خصوصی  انگاره های 
قابل  در  پرداخت هزینه  به  کارفرما حاضر  می پردازند که 
منافع  پیگیری  مشتاق  نیز  کارفرمایان  بالتبع  و  باشد  آن 
منافع عمومی  نام  به  انتزاعی  مفهوم  تا یک  خود هستند 
)Dalton 1986, 150(. لذا رشد خصوصی شدن فعالیت های 
شهرسازی نیز به تقویت موضع حرفه ای شهرسازی و فراهم 
دیدن بنیادهای درونی برای کسب اعتبار و اقتدار حرفه ای 
منجر نگردیده است. بنابراین می توان پایبندی شهرسازی 
بهبود  و  عمومی  منافع  تأمین  همانند  متعالی  اهداف  به 
پذیرش  عین  در  را  شهری  محیط های  و  زندگی  کیفیت 
مهم  زمینه های  از  یکی  عنوان  به  بیرونی  اقتدار  مواضع 

چالش برانگیز پیش روی سازمان های حرفه ای برشمرد.

3-2- نقدهای وارد بر قلمرو حرفه ای 
حرفه ای  سازمان های  بنیادی،  نقدهای  از  دیگر  گروهی 
شهرسازی را از منظر قلمرو حرفه ای به چالش می کشند. 
این نقدها بیش تر به رسالت های حرفه ای این سازمان ها و 
اتکای آن ها به مجموعه ای از صالحیت ها برای قضاوت در 
مورد شایستگی متقاضیان ورود به بدنه حرفه ای شهرسازی 
اهدافی  پذیرش  پروبلماتیک  ماهیت  می گردد.  مربوط 
همانند منافع عمومی به عنوان بنیادهای مشروعیت بخش 
حرفه شهرسازی موضوع پژوهش های متعددی بوده است. 
موجب شده  عمل  به  اهدافی  ترجمه چنین  بودن  دشوار 
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حرفه ای  عمل  بنیان  عنوان  به  آن  از  تلقی  قابلیت  در  تا 
 .)Murphy and Fox-Rogers 2015, 240( شود  تردید 
دادن  دست  از  با  شهرسازی  که  است  این  اساسی  سوال 
بنیادهای اصیل خود چه نقطه اتکایی دارد؟ این موضوعی 
است که موجب شدت یافتن دیدگاه های بدبینانه نسبت به 
بهره برداری شهرسازی از منفعت عمومی به عنوان پوششی 
تهی برای اعطای وجه ای مشروع گردیده است. در چنین 
جدید  بنیادهای  به  راجع  نظرات  از  مجموعه ای  شرایطی 
 Teitz( شهرسازی از بازگشت به برنامه ریزی کاربری زمین
اتخاذ  و   )McClendon 2003( برنامه ریزی جامع   ،)2000
بنیادهای جدیدی همانند نظریه ارتباطی )Innes 1998( و 
توسعه پایدار )Birch and Silver 2009( اظهار شده است. 
با این وجود توافقی جامع در این زمینه وجود ندارد. بدیهی 
است سازمان های حرفه ای شهرسازی نیز چه در پایبندی 
به بنیادهای گذشته و چه در پذیرش چشم اندازهای جدید 
با چالش های جدی در سازماندهی قلمرو حرفه ای مواجه 

هستند.
شهرسازان  سنجی  صالحیت  رویه های  بر  وارد  نقدهای 
دغدغه های  از  مشخص  مصداقی  می توان  را  حرفه ای 
برای  فرایندهایی  حرفه ای  سازمان های  دانست.  مذکور 
ورود  از  و  داده  سازمان  را  حرفه مندان  ارزیابی صالحیت 
از  مقابل  در  و  می نمایند  جلوگیری  صالحیت  فاقد  افراد 
اخالق  استانداردهای  که  صالحیت  صاحب  حرفه مندان 
می نماید  حمایت  می نماید،  رعایت  را  سازمان  حرفه ای 
آموزش های  جریان  در  صالحیت ها  این   .)Evetts 2011(
برخوردار  آن  از  سایرین  که  می آیند  دست  به  تخصصی 
تالش   .)campbell and Marshal 2005, 199( نیستند 
سازمان های حرفه ای شهرسازی برای سازماندهی به قلمرو 
پایگاه  در  ابهام  و  گستردگی  به  توجه  با  تخصصی  دانش 
نموده  مواجه  چالش هایی  با  را  آن ها  شهرسازی،  دانش 
سازمان ها  مرزها،  این  کردن  محدود  برای  تالش  است. 
مانع آفرینی  و  حرفه  ناقص  تعریف  اتهام  معرض  در  را 
آن ها  دیگر  سوی  از  است.  داده  قرار  خالقانه  رشد  برای 
بر  مبنی  نقدهایی  با  نیز  گسترده  قلمرو  این  پذیرش  در 
دامن زدن به ابهام تضعیف کننده ناشی از مشخص نبودن 
جریان  در  دیگر  سوی  از  هستند.  مواجه  حرفه  مرزهای 
مهارت های  )مانند  جدید  صالحیت های  با  تحوالت  این 
رسمی  برنامه های  در  اساسا  که  روبه رو هستند  ارتباطی( 
گویاترین  به  وضعیت  این  ندارند.  جایگاهی  آن  آموزشی 
عبارت که اگر شهرسازی همه چیز است ممکن است هیچ 
این   .)Wildavsky 1973( است  شده  وصف  نباشد،  چیز 
گستردگی به عنوان یک تهدید برای اعتبار شهرسازی به 
 Sanyal( است  شده  تعبیر  مشخص  تخصص  یک  عنوان 
هویت  در  ابهام  از  همگی  نقدهایی  چنین   .)2017, 320
می شوند.  تغذیه  آن  حرفه ای  قلمرو  و  مرکزی شهرسازی 
حرفه ای  سازمان های  می رسد  نظر  به  بستری  چنین  در 
شهرسازی برای تعریف صالحیت ها، قلمرو حرفه و تنظیم 

روابط با حرفه های همسایه مسیر دشواری در پیش دارند. 

4. خاستگاه سازمان های حرفه ای شهرسازی در 
ایران

افزایش  و  در حوزه شهرسازی7  آموزشی  دوره های  شروع 
نیاز  افزایش  با  شمار شهرسازان آموزش دیده در همراهی 
عنوان  به  آن  شدن  شناخته  رسمیت  به  و  شهرسازی  به 
حرفه ای مستقل، تقاضا برای تشکیل سازمان و تشکیالتی 
هدایت  و  سازماندهی  را  حرفه ای  گروه  این  بتواند  که 
از شروع  نماید مطرح گردید. علی رغم گذشت چند دهه 
فعالیت های حرفه ای شهرسازی در ایران، هم چنان حرفه 
در  ندارد.  مستقلی  حرفه ای  سازمان  هم چنان  شهرسازی 
تحت  دیگر  حرفه های  کنار  در  شهرسازی  حاضر  حال 
مهندسی  نظام  سازمان  قبیل  از  سازمان هایی  پوشش 
و  شهرساز  و  معمار  مهندسان  صنفی  انجمن  ساختمان، 
میان  این  در  دارد.  قرار  ایران  مشاور  مهندسان  جامعه 
در  برجسته تری  نقش  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
سازمان دهی فعالیت های حرفه ای شهرسازی داشته است. 
سازمان نظام مهندسی ساختمان با دغدغه کیفیت پایین 
سازمان  این  گرفت.  بناها شکل  پایین  مقاومت  و  ساخت 
در راستای سازمان دهی به فعالیت های حرفه ای در زمینه 
ساختمان سازی پایه گذاری گردید. با شناسایی این نیاز و 
به رسمت شناخته شدن این دغدغه ها، قانون نظام معماری 
و ساختمان در سال 1352 به تصویب رسید. در این قانون 
دو سازمان مستقل شامل نظام مهندسان معمار و شهرساز 
براس  تأسیسات  و  ساختمان  مهندسان  نظام  سازمان  و 
نظر  در  ساختمان سازی  عرصه  در  فعالیت ها  ساماندهی 
گرفته شده بودند. این قانون تا دو دهه بعد اجرایی نشد و 
در دهه 1370 با تغییراتی شامل ادغام این دو سازمان و 
افزودن رشته های جدید، زمینه بنیادگذاری نظام مهندسی 
ساختمان را فراهم ساخت. در این میان رشته شهرسازی 
)دربرگیرنده دو گرایش برنامه ریزی و طراحی شهری( به 
سازمان  زیرمجموعه  هفت گانه8  رشته های  از  یکی  عنوان 
نظام مهندسی ساختمان به رسمیت شناخته شد. با این 
وجود رشته شهرسازی به خصوص در سال های ابتدایی به 
هم  هنوز  و حتی  می شد  نگریسته  فرعی  رشته ای  عنوان 
این  در  رشته9  چهار  بودن  اصلی  بر  مبتنی  اولیه  دیدگاه 
مجموعه در برخی مصوبات و آیین نامه ها و حتی مکاتبات 

ادارای سازمان مشاهده می شود. 
در سال 1371، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
برای سه سال به صورت آزمایشی در استان های مختلف 
در سال 74 به تصویب مجلس شورای  نهایتاً  اجرا شد و 
اسالمی رسید. آیین نامه اجرایی این قانون در سال 1375 
به تصویب رسید و ابالغ گردید. بدین ترتیب، سازمان نظام 
به  غیرانتفاعی  سازمان  یک  قالب  در  ساختمان  مهندسی 
کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  به  تحقق بخشی  منظور 
ساختمان برای تأمین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان 
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در انتظام امور حرفه ای خود تاسیس گردید. در ماده دوم 
این قانون، ده هدف شامل مجموعه ای از اهداف ترویجی، 
اعتالیی و صنفی برای این سازمان تعریف شده است. حرفه 
شهرسازی در این اهداف به صورت قابل توجهی مورد توجه 
قرار گرفته است. عالوه بر جایگاه برجسته شهرسازی در 
سطوح  از  نیز  گسترده ای  فعالیت  دامنه  سازمان،  اهداف 
کالن )مانند طرح کالبدی ملی( تا سطوح خرد )مانند طرح 
تفکیک اراضی شهری( برای آن در نظر گرفته شده است. 
با این وجود صالحیت های به رسمیت شناخته شده و فعال 

برای شهرسازان )حقیقی( شامل موارد محدودی از جمله 
تفکیک اراضی، تهیه گزارش های توجیهی انطباق کاربری 
پدافند غیرعامل  اخیراً  و  اراضی  انطباق  تهیه طرح های  و 
حرفه ای  جامعه  اعضای  سهم  که  حالیست  در  این  است. 
شهرسازی نیز علی رغم رشد قابل توجه دوره های آموزش 
بسیار  هم چنان  التحصیالن،  فارغ  افزایش  و  شهرسازی 
محدود است10 که نشان دهنده پایین بودن روند رشد بدنه 

حرفه ای شهرسازی است. 

شکل ۱: سازمان های حرفه ای فعال در عرصه شهرسازی

5. روش تحقیق 
از سه دهه فعالیت سازمان نظام  با توجه به تجربه بیش 
مهندسی به عنوان یکی از سازمان های حرفه ای در عرصه 
و  چالش ها  شناسایی  مقاله  این  هدف  شهرسازی،  حرفه 
موانع پیش روی این سازمان از دیدگاه حرفه مندان است. 
برای حصول به این هدف از روش گفتمان انتقادی11 که 
از روش های کیفی می باشد، استفاده شده است. این شیوه 
شدگی ها  طبیعی  افشای  در  توانایی  واسطه  به  تحلیلی 
پژوهش  این  برای  تحریف ها  نمودن  آشکار  همین طور  و 
گفتمان  تحلیل  در  است.  شده  داده  تشخیص  مناسب 
انتقادی، محقق با حفظ فاصله انتقادی از داده ها و اتخاذ 
به  تأملی  خود  و  بازاندیشی  با  همراه  سیاسی  موضعی 
تحلیل داده ها در موقعیت های اجتماعی خاص می پردازد 
با  رابطه  در  این شیوه  انتقادی  ماهیت  )محمدپور 1392(. 
توانمندی آن ها در طبیعی زدایی و اجتناب از ساده انگاری 

انتزاعی به منظور مواجه با پیچیده فزاینده جهان کنونی 
 .)Wodak and Meyer 2009( مورد توجه قرار گرفته است
با توجه به طرح پژوهش، داده های پژوهش با استفاده از 
مصاحبه های نیمه ساختاریافته با گروهی از افراد منتخب 
نظر  از  انجام شده  مصاحبه های  است.  شده  گردآوری 
طبقه بندی  گفتمانی12  مصاحبه های  گروه  در  نوع شناسی 
فعال  گفتگوی  بر  متکی  مصاحبه ها  از  نوع  این  می شوند. 
انتخاب   .)Kvale and Brinkman 2009( است  دوجانبه 
مصاحبه شوندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 
و با راهبرد نمونه گیری مورد مشهور انجام شده است. در 
حرفه  بدنه  در  افراد  مطلع ترین  از  مجموعه  با  راستا  این 
در  فعالیت  سال   10 از  بیش  سابقه  دارای  و  شهرسازی 
این حرفه انجام شده است. با انجام 20 مصاحبه گفتمانی 

اشباع نظری مورد نیاز پژوهش حاصل شده است. 
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6. تحلیل داده ها و یافته اندوزی
و  جامع نگر  پروتکل  با  گفتگوها  نمودن  مکتوب  از  پس 
تحلیل آن ها، مجموعه ای از کدهای باز استخراج گردید و 
در قالب مجموعه ای از کدهای محوری سازمان دهی شدند. 
به شناسایی چالش هایی  این کدهای محوری  جمع بندی 
در سه گروه شامل عوامل بیرونی، عوامل درونی سازمانی 
و عوامل درونی جامعه حرفه ای شهرسازی منجر گردید به 

شرح شکل 2 منجر گردید. در مجموع چالش های بیرونی 
مستخرج  کدهای  مجموع  از  درصد   41 گرفتن  بر  در  با 
اختالف کمی  با  دارد.  را  فراوانی  بیش ترین  از مصاحبه ها 
عوامل درونی و چالش های مطرح در داخل بدنه حرفه ای با 
سهم 39 درصد در رده دوم قرار گرفته اند. در نهایت عوامل 
درون سازمانی نیز با سهم 20 درصد کم ترین میزان را به 

خود اختصاص داده اند. 

شکل 2: فراوانی مفاهیم در مقوله چالش ها و موانع سازمان های حرفه ای شهرسازی

6-۱- موانع و چالش های بیرونی 
گروه چالش های بیرونی مجموعه ای از مقوله های محوری 
شامل »فراهم نبودن بسترهای نقش آفرینی شهرسازی«، 
»ضعف روابط و ساختارهای سازمان دهنده عمل حرفه ای«، 

»پایین بودن قدرت و اعتبار حرفه شهرسازی« و »معضل 
اشتغال شهرسازان« را در بر می گیرد. در شکل 3 مفاهیم 
این مقوله ها و سهم آن ها مشاهده  طبقه بندی شده ذیل 

می شود. 

شکل 3: فراوانی و تناوب تکرار مفاهیم ذیل مقوله چالش های بیرونی

موضع  و  شهرسازی  اعتبار  و  قدرت  بودن  پایین  مشکل 
متزلزل آن در مقابل دولت در رأس شرایط زمینه ای اثرگذار 

بر فعالیت سازمان قرار دارد. مواردی شامل موضع ضعیف و 
آسیب پذیر سازمان در برابر فشارهای بیرونی، محدود بودن 
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دامنه اختیارات آن، عدم پذیرش عمومی منافع به کارگیری 
اعمال  و  شهرسازی  سیاسی  ماهیت  شهرسازی،  تخصص 
فشار گروه های قدرت و همین طور برخوردهای سطحی و 
این چالش مورد  با شهرسازی در ترکیب بندی  شعارگونه 
توجه قرار گرفته اند. در یکی از مصاحبه ها رابطه دولت با 
سازمان با نگاهی بدبینانه با ارجاع به تعبیر »مار در آستین 
پروراندن« توصیف شده است. بدین صورت که به محض 
احساس خطر از سوی دولت نسبت به آن چه خود پرورش 
داده می تواند به راحتی آن را باطل و بی اثر نماید که نشان 
از وابستگی باالی شهرسازی به همراهی و پشتیبانی دولت 
دارد. چنین چالشی به خوبی بیانگر ضعف شهرسازی در 
عنوان  به  آن  پذیرش  و  عمومی  حمایت  از  برخورداری 
شرایطی  در  دیگر  سوی  از  است.  خدمت رسان  حرفه ای 
که »جامعه منفعل« است و شهروندان به حقوق خودشان 
آگاه نیستند و مطالبه گری اتفاق نمی افتد، شهرسازی در 
در  دارد.  دشواری  وضعیت  عمومی  منفعت  به  پایبندی 
واقع شهرسازی بایستی از منافعی دفاع کند که مطالبه ای 
برایشان وجود ندارد. عالوه بر عدم پذیرش شهرسازی از 
سوی شهروندان، حتی در مورد نهادهای مدیریتی شهرها 

نیز وضعیت بهتری وجود ندارد. 
نقش  و  جایگاه  مورد  در  ابهام  و  قوانین  بودن  ناقص 
شهرسازی از دیگر چالش های شناسایی شده در این زمینه 
است. در مصاحبه ها فراهم نبودن این بسترهای قانونی به 
عنوان عاملی مهم و ریشه شکل گیری چالش ها در حوزه 
بستری  چنین  در  نموده اند.  توصیف  شهرسازی  فعالیت 

که سازمان های مختلفی هر یک به نوعی ادعای حمایت 
و  تعریف شده  روابط  و حتی  دارند  را  از حرفه شهرسازی 
شرایط  وخامت  به  ندارد  وجود  آن ها  میان  نیز  مشخصی 
اتالف  از سازمان ها،  به »ملقمه ای  این وضیعت  می افزاید. 
منابع بدون برآیندی مشخص« توصیف شده است. از دیگر 
موانع پیش روی سازمان های حرفه ای شهرسازی می توان 
به مشکل تأمین شغل برای شهرسازان اشاره نمود. رشد 
باال و بدون برنامه دوره های آموزش شهرسازی که به نظر 
که  شهرسازی  التحصیالن  فارغ  شمار  افزایش  و  می رسد 
شده  موجب  ندارد  موجود  شغلی  فرصت های  با  تناسبی 
این  باشند.  روبه رو  اشتغال  مشکل  با  شهرسازان  تا  است 
مشکالت  به  زدن  دامن  برای  عاملی  عنوان  به  شرایط 
شهرسازی  حرفه ای  جامعه  در  منفعت گرایی  و  اخالقی 

معرفی شده است. 

6-2- عوامل درون سازمانی
نظام  سازمان  درونی  عوامل  به  چالش ها  از  دیگر  گروهی 
آن  اصلی  رشته های  میان  روابط  به  خصوص  و  مهندسی 
شامل  اصلی  چالش  سه  کلی  طور  به  می شود.  مربوط 
پیگیری  در  »ضعف  حرفه ای«،  بدنه  تقویت  در  »ضعف 
ساختارهای  و  روابط  »ضعف  نهایتاً  و  ترویجی«  اهداف 
در  است.  شده  شناسایی  زمینه  این  در  سازمان دهنده« 
این  از  یک  هر  ذیل  طبقه بندی شده  مفاهیم   4 شکل 

مقوله ها مشاهده می شود. 

شکل 4: فراوانی و تناوب تکرار مفاهیم ذیل چالش های درونی سازمان

در این میان روابط با شش حرفه دیگر با تأکید بیش تری 
حرفه ای  جامعه  اعضا  است.  داشته  قرار  توجه  مورد 
شهرسازی از جایگاه ضعیف خود در مقابل سایر رشته ها به 
خصوص رشته های جاافتاده تری هم چون معماری و عمران 
شکایت داشته اند. آن ها این وضعیت را رها شدن شهرسازی 
در سازمان تعبیر نموده اند. در چنین بستری شهرسازی در 
جدالی دائمی با حرفه های دیگر برای تعیین حدود وظایف 
و حوزه صالحیت ها قرار دارد. جنبه مجادله آمیز این رابطه 

-به  حرفه ها  سایر  با  حرفه ای  و  صنفی  منافع  تعارض  در 
بیش تر  اعضای  تعداد  با  جاافتاده تر  حرفه های  خصوص 
اعم از عمران و معماری- معرفی شده است. لذا مسیری 
که  تصویر شده  در سازمان  روی شهرسازی  پیش  دشوار 
گام برداشتن در آن »پررنج و طاقت فرسا« تلقی گردیده 
است. فقدان حمایت های مورد نیاز از سوی سازمان خود 
به عنوان یکی از موانع برجسته در این مسیر معرفی شده 
است. برای توصیف این وضعیت از تعبیر سازمان به »حیاط 
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خلوتی برای برخی رشته های خاص و حتی افراد مقتدر« 
یاد شده است که شهرسازان به عنوان »شهروندان درجه 
دو« راهی بدان ندارند. علی رغم باور به وجود چنین جدال 
دائمی و تمام نشدنی، تمامی مصاحبه شوندگان باور داشتند 
سازمانی  تشکیل  و  سازمان  از  شهرسازی  شدن  جدا  که 
مستقل، کمکی به بهبود شرایط نمی کند. بلکه حتی این 
آن  حرفه ای  موضع  بیش تر  تضعیف  به  می تواند  وضعیت 

منجر شود. 
رسالت های  پیگیری  در  سازمان  عملکرد  به  دیگر  چالش 
بنیادی اش در زمینه آموزش مربوط است. آموزش مداوم 
رسالت های  از  یکی  روز  دانش  با  آن ها  آشنایی  و  اعضا 
این  بنیادین سازمان های حرفه ای است. علی رغم اهمیت 
برنامه های آموزشی اجرا شده در سازمان نظام  آموزش ها، 
گروهی  شده اند.  ارزیابی  الزم  اثربخشی  فاقد  مهندسی 
صالحیت سنجی  روش های  به  معطوف  انتقادها  از  دیگر 
رایج در نظام مهندسی و ناکارآمد دانستن آن در سنجش 
صالحیت های مورد نیاز در عمل حرفه ای می باشد. پیگیری 
اهداف ترویجی و وضع و اجرای استانداردهای اخالقی نیز 

از دیگر رسالت های سازمان های حرفه ای به شمار می آید 
چندان  مهندسی  نظام  سازمان  کنونی  عملکرد  در  که 
بدان پرداخته نمی شود. این غفلت موجب شده است تا 
مصاحبه شوندگان سازمان را تشکیالتی متمرکز بر وظایف 
که  است  معنی  بدین  وضعیت  این  نمایند.  تلقی  صنفی 
رسالت های چندگانه مورد انتظار از سازمان های حرفه ای 
در زمینه های فرهنگ سازی، وضع و ترویج استانداردهای 
باید  که  آن چنان  اجتماعی  پیوندهای  برقراری  و  اخالقی 

محقق نمی گردد. 

6-3- موانع و چالش های درونی 
سازمان های  بر  وارد  نقدهای  معرف  که  چالش ها  این 
حرفه ای توسط خود شهرسازان حرفه ای می باشند، دامنه 
شامل  دیگر  گروه  دو  به  نسبت  را  عوامل  از  گسترده تری 
زمینه  این  در  اصلی  چالش  پنج  مجموع  در  می شوند. 
شناسایی شده است که به همراه مفاهیم طبقه بندی شده 

ذیل هر گروه در شکل 5 ارائه شده اند. 

شکل 5: فراوانی مفاهیم در مقوله موانع و چالش های درونی

در این میان، ضعف بدنه حرفه ای شهرسازی و پایین بودن 
عنوان  به  تعریف شده  وظایف  حوزه  در  آنان  مهارت های 
منفعل  موضع  است.  شده  مطرح  چالش  برجسته ترین 
شهرسازان عضو سازمان نظام مهندسی و مطالبه گر نبودن 
آن ها نیز از عوامل تشدید کننده آن برشمرده شده است. 
در رده بعدی، ضعف اخالق حرفه ای به عنوان چالشی مهم 
معرفی شده است. ابهام در کدهای اخالقی، نظارت ضعیف 
بر عملکرد حرفه ای اعضا، نهادینه شدن رفتار غیراخالقی 
بنیادینی  مفاهیم  کنار  در  آن  به  نسبت  ناآگاهی  حتی  و 

ماندن منافع جمعی« در جامعه حرفه ای  شامل »مغفول 
شهرسازی به عنوان حلقه مفقوده در پیشرفت شهرسازی 
این  از چالش های مهم در  معرفی شده است. یکی دیگر 
پشتیبانی  و  حمایت  ضعف  و  آن  اعتبار  موضع  به  زمینه 
انتقادهای برآمده از این موضع به  مدنی مربوط می شود. 
بودن  منفعت رسان  پذیرش  و  شهرسازی  مقبولیت  ضعف 
چنین  در  دارند.  اشاره  جامعه  در  حرفه ای  فعالیت های 
شدن  محدود  به  شهرسازی  حرفه ای  جامعه  بستری، 
اصیل  رسالت های  از  گرفتن  فاصله  و  صنفی  اهداف  به 



261
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

چالشهایسازمانهایحرفهایشهرسازیایرانازدیدگاهحرفهمندان

شمارهصفحهمقاله:253-265
14

01
ن
ستا

تاب
.3

9
اره

شم


شهرسازی متهم شده است. 
ترکیب  و  حرفه ای  بدنه  در  موجود  تعارض های 
تحصیل  به  لیسانس(  )دوره  پایه  از  که  دانش آموختگانی 
مقطع  در  که  کسانی  و  پرداخته اند  شهرسازی  رشته  در 
عنوان  به  نیز  شده اند  حیطه  این  وارد  ارشد  کارشناسی 
است. گروهی  معرفی شده  برانگیز  عوامل چالش  از  یکی 
حامی،  شهرسازی  رشته ای  بین  ماهیت  به  ارجاع  با 
معرفی  آسیب زا  را  شهرسازی  آموزش  در  انحصارگرایی 
نموده اند. در مقابل گروه دیگر با اهمیت آموزش تخصصی 
در  انحصاری  آموزش های  طرفدار  کارشناسی،  مقطع  در 
این دوره بوده و ورود غیرشهرسازان به مقطع کارشناسی 
بعدی  بک  و  ناقص  سطحی،  برداشت های  منشا  را  ارشد 
از شهرسازی معرفی نموده اند. این دو دستگی در جامعه 
حرفه ای شهرسازی موجب شده است تا روحیه جمعی در 
داخل بدنه حرفه ای پایین بوده و حصول به وفاق جمعی 

نیز دشوار باشد.

6-4- جمع بندی موانع و چالش های سازمان های 
حرفه ای شهرسازی

تحلیل مصاحبه های انجام شده به استخراج 323 کد مرتبط 
شهرسازی  حرفه ای  سازمان های  در  موانع  و  چالش ها  با 
منجر گردید. با شناسایی روابط میان کدها، آن ها در سه 
درون  و  سازمانی  درون  بیرونی،  چالش های  شامل  گروه 
شرایط  به  بیرونی  عوامل  شدند.  طبقه بندی  گروهی 
بستر و زمینه اشاره دارند و بیش ترین فراوانی را به خود 
اختصاص داده اند. در رده بعدی چالش های درون گروهی 
شامل نقدهای وارد بر بدنه حرفه ای شهرسازی قرار دارند. 
سومین رده نیز مربوط به چالش های درون سازمانی است 
ماهیت  از  و  بوده  درون سازمانی  روابط  به  معطوف  که 
سرچشمه  شهرسازی  حرفه ای  سازمان های  اشتراکی 
می گیرد. در شکل 5 فراوانی کدهای طبقه بندی شده ذیل 

هر گروه نشان داده شده است. 

شکل 5: فراوانی کدهای محوری

سازمان های  از  انتظار  مورد  نقش های  گستردگی  و  تنوع 
حرفه ای شهرسازی در عین رویارو بودن آن ها با چالش های 
متعدد منجر به ارزیابی شرایط کنونی به بحرانی گسترده 
و غامض شده است. این شرایط منجر به اظهار دیدگاه های 
در  سازمان ها  این  آینده  به  نسبت  ناامیدی  و  بدبینانه 
صورت تدوام وضعیت کنونی شده است. این در حالیست 
که با توجه به شرایط این حرفه در کشور بر لزوم همراهی 
آن با سازمان های حرفه ای تأکید شده است. این وضعیت 
آن  در  شهرسازی  حرفه  که  است  تنگنایی  نشان دهنده 

گرفتار آمده است. 

7. نتیجه گیری 
به  به خصوص  ایران  در  شهرسازی  حرفه ای  سازمان های 
واسطه ماهیت اشتراکی آن ها و فقدان سازمانی اختصاصی 
در این حوزه، با الگوهای معمول جهانی تفاوت قابل توجهی 
دارد. تجربه بیش از سه دهه فعالیت رسمی سازمان نظام 
مهندسی به عنوان یکی از سازمان های حرفه ای شهرسازی 
را  حقیقی  شهرسازان  از  پرشمارتری  حرفه ای  جامعه  که 
در بر می گیرد، بستری بر ارزیابی عملکرد این سازمان به 
عنوان اصلی ترین سازمان حرفه ای شهرسازی فراهم نموده 
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این سازمان  بودن  اشتراکی  که  علی رغم مشکالتی  است. 
و چالش هایی که به موضع ضعیف حرفه های جوان تر آن 
مانند شهرسازی باز می گردد؛ هم چنان در رابطه با این که 
نمی توانند  مستقل  سازمانی  تشکیل  و  سازمان  از  خروج 
راه های حل مناسبی باشند وفاق نظر نسبتاً جامعی وجود 
دارد. در چنین شرایطی راهکارها در اصالح وضعیت کنونی 
و  سازمان  در  شهرسازی  جایگاه  تقویت  برای  تالش  و 
سازماندهی به روابط آن با سایر حرفه ها جستجو می شود. 
در ادامه الزم است تا جایگاه خود این سازمان ها در سطح 
مورد  آن ها  منفعت رسان  نقش  تا  شده  تقویت  جامعه 
راستای  در  تالش هایی  چنین  گیرد.  قرار  عموم  پذیرش 
درونی کردن موضع حرفه ای به خصوص در رابطه با حرفه 
شهرسازی که با چالش بیرونی بودن اعتبار حرفه ای مواجه 
تقویت سازمان های  بنابراین  باشد.  راهگشا  است می تواند 
حرفه ای شهرسازی و افزایش اثربخشی آن ها نیاز به اتخاذ 
اصالحات  با  رویکردهایی  لذا  دارد.  اصالحی  رویکردهای 
را در گسستن شهرسازی  راه حل  بنیادی که  و  رادیکال 
نمی توانند  کنونی  شرایط  در  می بینند  خود  بنیادهای  از 
اثربخش باشند. لذا برون رفت از شرایط غامض کنونی در 
از اصالحات  با دامنه ای  جریان گذاری تدریجی و پیوسته 
در زمینه های مختلف قابل صورت بندی است. این جریان 
چرخشی  الگوهای  از  خطی  الگوهای  جای  به  تکاملی 
پیش رونده تبعیت می نماید که در فرایند آن فرصت هایی 
برای اصالح، خودانتقادی و بازتعریف حرفه شهرسازی مهیا 

است. 
چالش های  گسترده  دامنه  به  توجه  با  تکاملی  مسیر  این 
پیش روی سازمان های حرفه ای شهرسازی به هیچ عنوان 
مسیری کوتاه و هموار نبوده و گام نهادن در آن دشوار است. 
چالش های متنوع برون سازمانی که بخش عمده ای از موانع 
شناسایی شده را شامل می شوند، نیازمند اتخاذ راهکارهایی 
در مقیاس فراسازمانی است. چنین راهکارهایی به اصالح 
شرایط زمینه ای معطوف بوده و موضوعاتی بنیادی از قبیل 
بازنگری در قوانین و تنظیم رابطه دولت و شهرسازی را در 
بر می گیرد. در سطح درون سازمانی، نیاز به سازماندهی 
حرفه های  و  شهرسازی  میان  روابط  تنظیم  برای  درونی 
همسایه برای غلبه بر چالش های درون سازمانی و در نهایت 
تقویت بدنه حرفه ای شهرسازی و انسجام درون گروهی آن 
وجود دارد. به نظر می رسد یکی از گام های ابتدایی در این 

تالش  شهرسازی،  حرفه ای  موضع  کردِن  درونی  و  زمینه 
برای تقویت باور به نقش سازنده شهرسازی در میان خود 
این  است.  جمعی  دغدغه ای  به  آن  تبدیل  و  شهرسازان 
بدنه  درونی  شکاف های  به  دادن  پوشش  با  می تواند  باور 
حرفه ای به تقویت هویت جمعی حرفه مندان کمک نماید. 
یک جامعه حرفه ای هویت مند، متحد و مطالبه گر می تواند 
نخستین گام و در عین حال قدمی بنیادین در این مسیر 
منفعل  وضعیت  تداوم  و  تغییرات  این  از  اجتناب  باشد. 
کنونی، آموزش های ضعیف آکادمیک و حرفه ای، کیفیت 
پایین خدمات حرفه ای، کم تعداد بودن بدنه حرفه ای عضو 
سازمان و ناامیدی آن ها نسبت به تغییر شرایط به وخامت 

بیش تر بحران کنونی منجر خواهد شد. 
به  شهرسازی  حرفه ای  بدنه  تقویت  برای  تالش ها  این 
حوزه آکادمیک نیز کشیده می شود. نقش محققان در این 
زمینه برجسته است و در شرایط متزلزل کنونی محققان 
به جای دامن زدن به ابهام ها و به چالش کشیدن آینده 
پیش روی شهرسازی به تدارک بنیادهایی قابل اتکا برای 
آن پرداخته و راهکارهایی برای تقویت نقش سازمان های 
حرفه ای در ایفای نقش های مورد انتظار آن ارائه نمایند. 
به حرفه مندی در شهرسازی  اغفال نظری موجود نسبت 
و جایگاه سازمان های حرفه ای شهرسازی در کشور که در 
برای  مجالی  می باشد،  مشهود  کامال  داخلی  پژوهش های 
به  خود  و  نموده  ایجاد  حوزه  این  در  غیرعلمی  نقدهای 
مانعی برای کسب اعتبار حرفه ای مبدل شده اند. همان طور 
نگاه های  داشتند،  اشاره  بدان  نیز  مصاحبه شوندگان  که 
حرفه ای  سازمان های  به  نسبت  بازارگرایانه  و  بدبینانه 
شهرسازی  اتکا  قابل  جمعی  پایگاه  تنها  شهرسازی، 
تهدید  با  را  آن  حرفه ای  موضع  و  نموده  تضعیف  را 
این حوزه  در  پژوهش هایی  لذا  مواجه می سازد.  فروپاشی 
می تواند به توسعه ادبیات نظری در زمینه حرفه مندی و 
آشکار سازی  به  و  شده  منجر  شهرسازی  حرفه ای  موضع 
این سازمان ها و در عین حال موانع  ظرفیت های سازنده 
افزایش  نماید.  کمک  هستند  مواجه  آن  با  که  متعددی 
به جایگاه  آگاهی بخشی نسبت  و  این سازمان ها  به  توجه 
آن ها  عملکرد  ارزیابی  همین طور  و  آن ها  از  انتظار  مورد 
فراهم  نقدهای سازنده  برای شکل گیری  بستری  می تواند 

نموده و از این نظر اثرگذار تلقی گردند. 

پی نوشت
1. Professional Competence
2. Professionalization
3. Professionalization from within 
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4. Professionalization from Above
5. Conspiracy against the Laity
6. Vested Interest

 Urban واژه  این  برای  معنی  نزدیک ترین  دارد.  قرار  نقد  مورد  خود  داخلی  ادبیات  در  شهرسازی  واژه  برگزیدن   .7
در  آن  متداول  معانی  به  نسبت  ساختن  از  نظر  مورد  تعبیر  بودن  گسترده  بیانگر  می تواند  که  است   Development

ترکیب هایی مانند خانه سازی و پل سازی که در رشته های مهندسی ساختمان مرسوم است، باشد. 
8. این رشته ها که از آن ها به رشته های اصلی یاد می شوند شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، 

شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک هستند.
9. رشته های مهندسی معماری، عمران، برق و مکانیک.

10. بر اساس اطالعات گردآوری شده در مجموع سهم اعضای رشته شهرسازی به یک درصد از مجموع اعضای سازمان 
محدود می شود که این وضعیت نشان دهنده در اقلیت بودن شهرسازان در نظام مهندسی است. 

11. Critical Discourse Analysis 
12. Discursive Interview
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