پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،1بهار 1911

ص 91-101.
DOI: 10.22059/jhgr.2018.251259.1007637

ارزیابی رابطة کنش ارتباطی و پایداری شهری (مطالعة موردی :شهر تهران)
مریم رضاپور -دانشجوی دکتری شهرسازی ،گروه شهرسازی ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران
سیدحسین بحرینی -استاد (تمام) ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
منوچهر طبیبیان -استاد (تمام) ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

پذیرش مقاله6901/80/80 :

تأیید نهایی6901/89/22 :

چکیده 
شاخصهای

برنامهریزی شهریپدید آورده استوتدوین

ارتباطیدیدگاههای نوینیرا در 

بسط نظریة كنش 
باتوجهبه اینکهراهحصول

برنامهریزانشهریباشد.

میتواندمبناییبرای
كنشارتباطیبارویکردشهرسازی  
كنارابعاداقتصادیومحیطیوبرقراریارتباطمتعادلمیانآنهاستو

پایداریتوجهتوأمانبهبُعداجتماعیدر
دركشورانجامنگرفتهاست،در

توجهبهاینکهپژوهشیبامحتوایارتباطبینكنشارتباطیباپایداریشهری
با 
مؤلفههایكنشارتباطیوپایداری

شاخصهایكنشارتباطیوبرقراریارتباطمیان

اینپژوهشسعی شده
شهری استخراج شود .در این راستا ،فرضیات پژوهش تدوین شد كه بر وجود رابطهای معنادار بین كنش
ارتباطی و پایداری شهری در شهر تهران بهعنوان نمونة موردی داللت دارد .این پژوهش از نوع توصیفی-
شاخصهای كنش

تحلیلی است .چارچوب نظری این پژوهش براساس مطالعات اسنادی است .شناسایی 
كتابخانهایوتحلیلكیفیبابهكارگیریفندلفیفازیانجامگرفتهاستوبخشعملیاتی

ارتباطیدردومرحلة
فرضیاتتحقیقدرنرمافزارSPSS

پژوهشباروشتحلیلكمیوبراساسمطالعاتمیدانیانجامشدهاستو

شاخصهایكنش

شدهاست.طبقنتایجتحلیلكیفی،
پرسشنامهآزمون 

دادههایمربوطبه993
بابهكارگیری 
ارتباطی در چهار گروه اصلی شامل حضور در فضای شهری ،عقالنیت ارتباطی ،نگرش انتقادی ،و سرمایة
اجتماعیتدوین شدونتایج تحلیلكمینشان داد تغییراتكنشارتباطی درپایداری شهریو همةابعادآن
میتواند به افزایش پایداری در شهر تهران منجر
تأثیر مستقیم و بسیار زیادی دارد و تقویت كنش ارتباطی  
بهمنظورارزیابیو
هاوبرنامههای شهری  


درطرح
میتواند بهعنوانچارچوبی مفهومی 
دستآمده  

شود.نتایجبه
برنامهریزانشهریقرارگیرد.

دراختیارپژوهشگرانو
ارتقایكنشارتباطیوبهدنبالآنپایداریشهری 

جهانزیست،عقالنیتارتباطی،كنشارتباطی.

واژههایكلیدی :پایداریشهری،تهران،


 نویسندة مسئول ،نمابر82611262026 ،82611066120 :



Email: hbahrain@ut.ac.ir

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،1بهار1911



10

مقدمه
پایداری با کشمکشها و چالشهایی روبهروست (لوک2886 ،؛ رانتر2882 ،؛ الیوت2882 ،؛ آدامز6009 ،؛ جیمز)2866 ،
که از آن جمله میتوان به محدودکردن این مفهوم به کاربرد راهحلهای تکنولوژیکی (هیلیر )2882 ،و محیطی اشاره
کرد .باتوجهبه اینکه بسط نظریة کنش ارتباطی در برنامهریزی شهری دیدگاههای نوینی را در زمینة توجه به منافع
عمومی ،تأمین عدالت شهری ،ایجاد فرصتهای برابر اجتماعی و اقتصادی ،توانمندسازی اقشار محروم شهری ،رد تسلط
ابزاری بر طبیعت ،مشارکت مردم ،تأکید بر ارتباطات غیرتسلطگرایانه و رد حاکمیت قدرت و پول و بهطور کلی تأکید بر
مفهوم شهروندی به جای شهرنشینی و حکمروایی به جای حکمرانی موجب شده است ،این پژوهش ،ورای فناوری ،کنش
ارتباطی را یکی از زمینههای مهم پایداری قلمداد میکند و بر آن است که پایداری شهری در بستر ارتباط ،گفتمان ،و
تعامل رخ میدهد؛ ارتباطی که بین ذینفعان از پایینترین سطوح سیاستگذاری تا باالترین سطوح آن برقرار است و اگر
این گفتمان و ارتباط تحریف شده باشد ،پایداری میسر نخواهد شد.
در این پژوهش ،عالوهبر تبیین نظری رابطة پایداری با کنش ارتباطی ،سعی بر آن است تا تغییرات پایداری شهری در
ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،کالبدی ،نهادی ،و سیاسی بر حسب نوسانات کنش ارتباطی ارزیابی شود .به
عبارت دیگر ،تالش بر آن است تا نشان داده شود که آیا با تغییر میزان کنش ارتباطی پایداری شهری نیز تغییر مییابد؟ و
شدت و جهت این تغییر چگونه است؟ در این راستا و براساس چارچوب نظری پژوهش ،فرضیات پژوهش تدوین شد که و
عبارتاند از« :بهنظر میرسد بین کنش ارتباطی و پایداری شهری ارتباط معناداری وجود دارد» و «بهنظر میرسد ارتباط
بین کنش ارتباطی با پایداری شهری بین مناطق شهر تهران بهعنوان نمونة موردی پژوهش متفاوت است» .همچنین،
فرضیة دیگر این پژوهش به میزان تأثیر متغیر زمینهای درآمد بر کنش ارتباطی اختصاص دارد و عبارت است از «کنش
ارتباطی در بین گروههای مختلف درآمدی متفاوت است».
براساس روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و باتوجهبه پراکندگی جغرافیایی و جایگاه توسعهیافتگی مناطق شهر
تهران ،منطقة سه در شمال ،منطقة ده در مرکز ،و منطقة نوزده در جنوب شهر تهران انتخاب شدند .این مناطق براساس
شاخصهای توسعهیافتگی همچون مسکن ،آموزش ،اشتغال ،شاخصهای جمعیتی ،دسترسی به اطالعات و زیرساختها
بهترتیب در گروه مناطق توسعهیافته ،مناطق با توسعة متوسط ،و مناطق توسعهنیافته قرار دارند .در نتیجه ،میتوانند
نمایندة مناسبی از کالنشهر تهران باشند و میتوان نتایج حاصل از تحلیل را به کل شهر تهران تعمیم داد .بنابراین ،در
این پژوهش با انتخاب سه منطقة شهری ،که از نظر سطح توسعهیافتگی متفاوتاند ،تالش میشود تا چگونگی رابطه
میان کنش ارتباطی با پایداری به کل شهر تعمیم داده شود.
طبق نتایج تحلیل کیفی ،شاخصهای کنش ارتباطی در چهار گروه اصلی شامل حضور در فضای شهری ،عقالنیت
ارتباطی ،نگرش انتقادی ،و سرمایة اجتماعی دستهبندی شد و فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیلهای آماری با
بهکارگیری دادههای مربوط به  902پرسشنامة محققساخته در نرمافزار  SPSSآزمون شد.
از آنجا که مطالعات انجامشده در رشتة شهرسازی در زمینة کنش ارتباطی انگشتشمار و محدود است ،این پژوهش
هم در حوزة نظری هم عملی ،دارای نوآوری است و سعی در استخراج شاخصهای کنش ارتباطی و برقراری ارتباط میان
مؤلفههای کنش ارتباطی و پایداری شهری دارد .این مقاله از چهار بخش اصلی تشکیل شده است :بخش نخست مقاله،
که به چارچوب نظری اختصاص دارد ،خود از دو بخش اصلی تشکیل شده است :در بخش نخست چارچوب نظری به
کنش ارتباطی و مفاهیم وابسته به آن پرداخته میشود؛ بخش دوم به تبیین نظری رابطة کنش ارتباطی با مفهوم پایداری
مربوط میشود .بخش دوم مقاله دربردارندة مواد و روش پژوهش شامل بهکارگیری تحلیل کیفی و تدوین مدل مفهومی،
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شاخصها ،متغیرها ،و معرفی روشهای مورداستفاده است .بخش سوم تحلیلهای آماری را شامل میشود و بخش چهارم
به نتیجهگیری اختصاص دارد.

مبانینظری
كنشارتباطیومفاهیموابستهبهآن

پایهگذاران نظریة انتقادی مکتب فرانکفورت نظریهای با محوریت نقد برای کل جامعه تدوین کردند که انسان را آفرینندة
زندگی خویش میسازد (ویگرشاوس .)1 :6002 ،نظریة انتقادی درصدد انتقاد از جامعة نوین ،سرمایهداری ،جامعهشناسی ،و
بازسازی مارکسیسم برمیآید (محمدی صیفار )02 :6902 ،و به دنبال نظریهپردازی مفهوم رهایی و آزادی است (پدرام،
 .)692 :6901هابرماس ،میراثدار نظریهپردازان انتقادی و واضع نظریة کنش ارتباطی ،دو مفهوم جهانزیست و سیستم را در

تقابل با یکدیگر قرار میدهد و از تمایز بین آن دو برای انتقاد از جامعة معاصر استفاده میکند .هابرماس ،همچون اسالف خود،
به انتقاد از عقالنیت ابزاری میپردازد و عقالنیت ارتباطی را راهحل معرفی میکند که ،برخالف عقالنیت ابزاری ،فرایندی
رهاییبخش است (بشیریه .)6906 ،کنش ارتباطی را بهطور کلی میتوان چارچوبی برای تفاهم و ارتقای جامعه دانست که
به دنبال شناسایی و حذف محدودیتهای غیرضروری است که از ساختار زندگی اجتماعی حاصل میشو (داکت:2861 ،
.)628
از نظر هابرماس ،مشروعیت سیاسی از قدرت ارتباطی ناشی میشود که بهوسیلة گفتمان عمومی ایجاد میشود (السن،
 )2866و تصمیمسازیهای دموکراتیک را فقط هنگامی دارای مشروعیت میداند که در طی فرایند مشارکت عمومی
حاصل شده باشد .مشروعیت یک دولت دموکراتیک بر توافق و همرأیی استوار است که میتواند از طریق ارتباط در
عرصة عمومی شکل بگیرد .هر چقدر ارتباط ،مشارکت ،و نگرش انتقادی در امور عمومی بیشتر باشد ،دولت دموکراتیکتر
خواهد شد (داکت )628 :2861 ،و تناسبات اجتماعی و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در نتیجة ارتباط به درک متقابل
بین بازیگران اجتماعی منجر خواهد شد (فست( )2869 ،شکل  .)6در این پژوهش ،با ب هکارگیری فن دلفی ،مفهوم کنش
ارتباطی شامل چهار شاخص اصلی عقالنیت ارتباطی ،نگرش انتقادی ،حضور در فضای شهری (عرصة عمومی) ،و سرمایة
اجتماعی درنظر گرفته شده است .در ادامه ،به این مفاهیم پرداخته خواهد شد.
مشروعیت

همرأیی

کنش ارتباطی

منافع عام

دموکراسی
كنشارتباطیزمینهسازمشروعیتسیاسیودموكراسی(مأخذ:نگارندگان) 

شکل.1
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عقالنیتارتباطیونگرشانتقادی

عقالنیت ارتباطی را میتوان شالودة نظریة انتقادی هابرماس دانست (بائرت .)6000 ،عقالنیت ارتباطی از نظر
هابرماس به معنای از میان برداشتن موانعی است که ارتباط را تحریف می کنند .اما به معنای کلیتر ،نظامی ارتباطی
است که در آن افکار آزادانه ارائه می شوند و در برابر انتقاد حق دفاع دارند (محمدی و همکاران .)0 :6909 ،طی این
نوع استدالل ،توافق غیرتحمیلی توسعه مییابد (مهدوی و مبارکی .)2 :6906 ،در این راستا ،جامعه باید بهگونهای
سازمان یابد که روال موجود اجازة بحث باز و نقادی را بدهد .فالسفة اجتماعی باید مردم را نه دربارة اینکه چه
تصمیمی بگیرند ،بلکه دربارة اینکه چگونه به آن تصمیم گیری برسند آموزش دهند (بائرت .)6000 ،هابرماس هوادار
پیگیر شرکت فزایندة مردم در تصمیمگیری ها از طریق مشارکت سیاسی است و افکار عمومی آگاه را مطمئنترین راه
جلوگیری از سوء استفاده از قدرت سیاسی می داند (مهدوی و مبارکی .)9 :6906 ،مشارکت فعال به درجة قابل توجهی
از آزادی سیاسی نیازمند است .این مهم ،عالوه بر اثری که د ر بهزیستی شهروندان دارد ،به برآوردهساختن نیازهای
اساسی آن ها نیز مرتبط می شود .اطالعات مربوط به دغدغه های عمومی باید از طریق رسانه های متنوع و فعال و
همچنین کمپین های اطالعاتی تحت مدیریت دولت و جامعة مدنی آزادانه در دسترس باشند (بیبر2882 ،؛ ایکرسلی،
.)2882
هابرماس نظریة دموکراتیک خود را بر مبنای گفتمان استوار میسازد (السن .)2866 ،به باور هابرماس ،دموکراسی
رایزنانه همانا کوششی است مفاهمهای برای منازعة عقالنی براساس رهیافت عقالنیت ارتباطی به قصد حصول تفاهم و
در نتیجه اجماع پایدار در یک وضعیت آرمانی گفتار (حاجیزاده .)0 :6900 ،هابرماس بر آن است که در جامعة
سرمایهداری معاصر دولت جامعة مدنی را تحت سلطة خود میگیرد و با بهرهگیری از دستگاههای ایدئولوژیک به جامعة
مدنی آگاهی کاذب تزریق میکند و بدین گونه از ارتباط انسانی اصیل جلوگیری مینماید یا ،به تعبیر دیگر ،جامعه را دچار
شیءگشتگی و ازخودبیگانگی میکند (هابرماس.)681 :6000 ،
جهانزیستوسیستم


هابرماس در نظریة کنش ارتباطی دو مفهوم جهانزیست و سیستم را در تقابل با یکدیگر قرار میدهد .جهانزیست یک
مفهوم مکمل برای کنش ارتباطی است و فضایی است که در آن کنش ارتباطی انجام میگیرد (استال.)91 :2882 ،
جهانزیست حاصل روابط سمبلیک و ساختهای هنجارین و جهان معنا و عمل ارتباطی و تفاهمی و اجماع و توافق و
رابطة ذهنی است (بشیریه .)226 :6906 ،بدون جهانزیست هیچ ارتباطی انجام نمیگیرد و بدون کنش ارتباطی هیچگاه
جهانزیست بازتولید نمیشود (پیوزی .)622 :6909 ،در تقابل با جهانزیست ،سیستم قرار دارد که عناصر اصلی آن را
پول و قدرت تشکیل میدهد .برخالف قابل فهم ،درونی ،و خودمانیبودن ذاتی جهانزیست ،سیستم استراتژیک ،بیرونی،
و تحمیلی است .هابرماس استدالل میکند که در عصر سرمایهداری پیشرفته ،حوزههای وسیعی از جهانزیست در درون
سیستم مستحیل و برحسب سیستم اقتصادی و نظام قدرت بازسازی شده است .حاصل وضعیت سلطة سیستم بر
جهانزیست ازدسترفتن معنا ،تزلزل هویت جمعی ،بیهنجاری ،و شیءگونگی جامعه است (اندرسون( )2886 ،جدول .)6
سلطة سیستم بر جهانزیست بازتولید فرهنگی و نمادین جامعه را بهخطر میاندازد و جامعه را بیمار میکند (دیالرد و یوتاس،
.)2881
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جدول.1مقایسة
جهانزیست 

درونگرا
فرهنگی و اجتماعی
فرهنگ ،اخالق ،و آگاهی
عقالنیت ارتباطی
کنش ارتباطی
دستیابی به تفاهم ارتباطی
توافقهای مبتنی بر تفاهم ارتباطی
منافع تعمیمپذیر
هماهنگ با طبیعت
رهاشدگی انسان
جریان آزاد سرمایه
تعهدات اجتماعی
مشروعیت
عضویت اجتماعی
اجماع ،مفاهمه ،و معنا
همکاری
بین ذهنی
استدالل و توافق

سیستم 
برونگرا
اقتصادی و سیاسی
ساختارهای اجتماعی عینی
عقالنیت ابزاری
کنش ابزاری /راهبردی /هدفدار
دستیابی به یک هدف
توافقهای مبتنی بر هنجار
منافع یکسویه
سلطه بر طبیعت
شیءشدگی انسان
سلطة قدرت و پول
نبود هویت جمعی ،آنومی
فقدان مشروعیت
بیگانگی اجتماعی
نبود معنا
رقابت
عینی
اطاعت و تحمیل

عرصةعمومی 

کنشهای ارتباطی در ظرف یا مکانی به نام عرصة عمومی ،که فضایی میان جامعة مدنی و دولت است ،رخ میدهند
(هابرماس .)918 :6001 ،عرصة عمومی قلمروی است در مقابل عرصة خصوصی .عرصة عمومی بخش مهمی از
سازمانهای سیاسی و اجتماعی بهشمار میآید ،زیرا فضایی است که مردم بهعنوان شهروندان در آن گرد هم میآیند و
دیدگاههای خودمختارانة خود را برای تأثیرگذاری در نهادهای سیاسی جامعه بیان میکنند .جامعة مدنی تجلی
سازمانیافتة این دیدگاههاست و رابطة بین دولت و جامعة مدنی سنگ بنای دموکراسی است (کستلز .)10 :2880 ،عرصة
عمومی مخزنی فرهنگی و اطالعاتی از آرا و پروژههایی است که مباحثهها و مناظرههای عمومی را تغذیه میکند.
بهواسطة عرصة عمومی است که اشکال متنوع جامعة مدنی این مباحثههای عمومی را تصویب میکند تا در نهایت بر
تصمیمات دولت اثرگذار شود (استوارت.)2886 ،
در مرکز سیستم ارزشی هابرماس ،مفهوم وضعیت «گفتوگوی آرمانی» قرار دارد که به رهایی انسانها در عرصة
عمومی میانجامد؛ جایی که شهروندان میتوانند در مباحثهها و مناظرههای منطقی و مستدل بدون تهدید و اجبار شرکت
کنند (هاندریچ .)6006 ،دسترسی به این قلمروی عمومی برای همة شهروندان تضمین شده است .همة احزاب به اطالعات
مشابه دسترسی دارند (هاروی بروان و گودمن .)281 :2886 ،هیچ استدالل مربوطه حذف یا نادیده گرفته نمیشود .در این
فضای بحث ،دیدگاههای شرکتکنندگان بر مبنای عقالنیت استدالل و منطق گفتمانی استوار است و تفاوتهای منزلتی
و اجتماعی ،پول ،و قدرت اهمیتی ندارند (داکت .)626 :2861 ،عرصة عمومی بیانگر ترتیباتی نهادی است که ویژگی
برجستة آن بازبودن ارتباطات و تمرکز بر «منافع عام» به جای توافق دربارة «منافع شخصی» است (کالهون.)2886 ،
فضای شهری نمود کالبدی عرصة عمومی است .عرصة عمومی مفهومی است برای گریز از فضای بیکران کالنشهر و
بازگشت به فضای شهری یا به عبارتی میتوان آن را بازگشت به «مکان» در شهرهای کوچک دانست که از ویژگیهای
آن داشتن مقیاس کوچک ،وجود روابط چهره به چهره ،و رخداد کنش ارتباطی است.
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سرمایةاجتماعی 

مفهوم سرمایة اجتماعی از دهة  6018میالدی وارد مباحث علوم اجتماعی و اقتصادی شد .سرمایة اجتماعی در درون یک
فرد یا یک سازمان اجتماعی وجود ندارد ،بلکه در فضای ارتباطی بین افراد وجود دارد (خوشفر و همکاران.)99 :6902 ،
سرمایة اجتماعی به سرمایة درونی ،انسجام فرهنگی جامعه ،و هنجارها و ارزشهایی که تعامالت را بین مردم و همچنین
نهادها ممکن میسازد مربوط میشود و به روابط بین افراد ،گروهها ،و نهادهای رسمی و غیررسمی میپردازد .بانک
جهانى سرمایة اجتماعى را پدیدهاى مىداند که حاصل تأثیر نهادهاى اجتماعى ،روابط انسانى ،و هنجارها بر روى کمیت و
کیفیت تعامالت اجتماعى است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهى بر توسعة کشورهاى
مختلف دارد .سرمایة اجتماعی حلقة اتصالدهندة افراد در قالب نهادها ،شبکهها ،و تشکلهاى داوطلب است (بگلسدک و
شایک .)9 :2886 ،سرمایة اجتماعی به ویژگیهای سازمانهای اجتماعی مانند شبکهها ،هنجارها ،و اعتماد اجتماعی گفته
میشود که هماهنگی و همکاری را برای دستیابی به منفعت متقابل تسهیل میکند (پاتنام .)11 :6009 ،هابرماس
سرمایة اجتماعی را به معنی وفاق تفاهمی و کنش ارتباطی بهشمار میآورد و هنجارهای عام فراگروهی را محصول
جهانزیست و عرصة عمومی میداند (شیانی و موسوی.)01 :6908 ،
كنشارتباطیوپایداریشهری

میتوان بین نظریة کنش ارتباطی هابرماس و مفهوم پایداری در عرصة نظریه و عمل ارتباط ایجاد کرد .حصول پایداری
در بُعد محتوایی و رویه ای در گروی توجه متعادل و متوازن به ابعاد اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،محیطی ،کالبدی،
نهادی ،و سیاسی است (پاپسون و روبل906 :2886 ،؛ جسپسون206 :2886 ،؛ والنتین و اسپانگنبرگ902 :2888 ،؛ گودلند
و دالی6001 ،؛ دامینیسکی .)620 :6002 ،این ابعاد در برخی موارد مکمل یکدیگرند و گاهی با هم متقاطعاند .ممکن است
توجه نامتعادل به یکی استعمار دیگر ابعاد را در پی داشته باشد .بنابراین ،در حالت کلی ،میتوان دستیابی به پایداری را
در برقراری گفتمان و ارتباط متقابل و مبتنی بر تفاهم بین همة ابعاد آن تصور کرد .ازاینرو ،میتوان به نقش و اهمیت
عقالنیت ارتباطی در مفهوم پایداری پی برد.
همانطورکه در بخشهای پیشین گفته شد ،جهانزیست دارای ماهیتی فرهنگی و اجتماعی است و سیستم (دولت و
بازار) دارای ماهیتی اقتصادی و سیاسی است .اگر جهانزیست و سیستم به طریقی با یکدیگر پیوند یابند که هر یک
باعث اصالح دیگری شود ،هر دو ارتقا مییابند و در غنای یکدیگر مفید واقع میشوند .بدینترتیب ،سیستم میتواند از
جهانزیست بهعنوان منبعی غنی در تصمیمات اقتصادی ،سیاسی ،و حقوقی استفاده کند و جهانزیست نیز به بازتولید
فرهنگی و اجتماعی خود بپردازد .بهطور کلی ،هابرماس ،با تأکید بر ارتباط مبتنی بر استدالل و منطق ،بدون تحریف،
اجبار و زور ،و با احیای عرصة عمومی سعی در ایجاد ارتباط متقابل بین خردهنظامهای سیاسی -اداری و اقتصادی از یک
طرف و اجتماعی -فرهنگی از طرف دیگر دارد؛ به نوعی که هیچ یک درون دیگری مستحیل نشود و دیگری را استعمار
نکند (شکل  .)2این مهم همان آرمان پایداری است که با بهرهگیری از کنش ارتباطی بیان میشود .نقش مهم کنش
ارتباطی و عرصة عمومی برای ایجاد آگاهی بومشناختی و نمایاندن ریسکهای محیطی و پیامدهای مخاطرهآمیز آنها
انکارناشدنی است .برای مقابله با ریسکها و مخاطرات باید بین فعاالن عرصة محیط زیست از پایینترین سطوح
سیاستگذاری تا باالترین سطوح آن ارتباطی بدون تحریف برقرار باشد .باتوجهبه قابلیت نوع انسان در تفاهم بین ذهنی و
ایجاد همرأیی ،اقتدار ارتباط تفاهمی و جمعی انسان در هدایت اجتماع و طبیعت به شکلی فرامرزی تصورشدنی است.
مخاطرات زیستمحیطی نهتنها در سطح ملی و منطقهای ،بلکه باید در سطح جهانی مورد توجه قرار گیرد و این آگاهی
بهواسطة کنش ارتباطی امکانپذیر است.

ارزیابیرابطةكنشارتباطیوپایداریشهری(مطالعةموردی:شهرتهران)

12

محیط
ارتباط
جهانزیست

سیستم

(پایداری اجتماعی و

(پایداری اقتصادی و

فرهنگی)

سیاسی)

(عقالنیت ارتباطی)

(عقالنیت ابزاری)

گفتمانجهانزیستوسیستم(مأخذ:نگارندگان).

شکل.5

در این مدل ،جامعة انسانی ،اقتصاد ،سیاست ،و مالزمات آنها در بستری از ارتباط قرار دارند و در مرحلهای باالتر
بهواسطة محیط محصور شدهاند؛ بهطوریکه جداییناپذیری جامعه و اقتصاد را به تعامل و ارتباط تفاهمی نشان میدهد و
وابستگی آنها را به طبیعت و محیط برجسته میسازد
همانطورکه گفته شد ،یکی از پیامدهای کنش ارتباطی در عرصة عمومی مشروعیت دولت و آرمان دموکراسی است.
توسعة پایدار نیز جهانشمول ،مبیّن منافع عام ،و در جستوجوی اهدافی چون آزادی ،برابری ،و دموکراسی است (گلدوین
و همکاران .)011 :6006 ،رشد پایدار و پیوستة اقتصادی و اجتماعی مستلزم آن است که دولت دارای مشروعیت سیاسی
باشد .مشروعیت دولت موجب ثبات سیاسی ،کاهش ریسک سرمایهگذاری ،جلب سرمایهگذاری خارجی و داخلی ،و
افزایش پایداری اقتصادی میشود .توسعة پایدار اقتصادی مستلزم همراهی دولتی است که بتواند خطاهای خود را به
نحوی منظم و پیوسته تصحیح کند .دموکراسی سیستمی مؤثر و کمهزینه برای تعدیل و تصحیح سیستماتیک
سیاستهای دولت است تا آنها را با مطالبات مردم هماهنگ کند .دموکراسی با تأمین ثبات اجتماعی پایدار و بهبود
توزیع درآمد موجب افزایش کیفیت و کمیت آموزش و مهارت نیروی انسانی و از این طریق موجب ارتقای رشد اقتصادی
میشود .درواقع ،تأثیر مثبت دموکراسی بر پایداری اقتصادی تا حدود زیادی از طریق رشد پایدار اجتماعی انجام میگیرد.
از طرفی ،جهانزیست ،بهمثابة یکی از عناصر کلیدی کنش ارتباطی ،وسیلهای است که از طریق آن کنش ارتباطی در
سه جهان طبیعت ،جامعه ،و خود تحقق مییابد (شفیعی .)666 :6902 ،هابرماس ،تحت تأثیر پوپر ،سه جهان را معرفی
میکند :طبیعت بیرونی (محیط) ،جامعه ،و طبیعت درونی .هابرماس بر آن است که تفکیک این حوزهها از یکدیگر کلید
تبیین عقالنیشدن غربی است .به عبارت سادهتر ،در عقالنیشدن غربی این سه حوزه از یکدیگر جدا میشوند (نوروزی و
ساالری )666-669 :6908 ،و سرانجام یکی بر دیگری سلطه مییابد.
هر یک از این حوزهها معیار سنجش خاص خود را دارد .هابرماس در توضیح قوانین حاکم بر کنش ارتباطی بر آن
است که هر ارتباط زبانی در سه جهان بین طرفهای سخن ارتباط ایجاد میکند .آنان در این ارتباط ادعاهای معتبری را
(حقیقت ،صداقت ،و درستی) بیان میکنند که تعمیمپذیربودن آن یا باید مفروض آنها باشد یا الزم است که در این
فرایند به استدالل و اثبات معتبربودن ادعا بپردازند .معتبربودن کنش ارتباطی (حقیقت ،صداقت ،و درستی) معطوف به سه
جهان (بیرونی ،درونی ،و بین ذهنی) به این معناست که کنش ارتباطی در شرایط آرمانی (آزاد از محدودیت و سلطة
درونی -روانشناختی و بیرونی -ساختاری) انجام گیرد (هابرماس )11-11 :6002 ،و از تناقض رفتاری گوینده به دور
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باشد تا صداقت روشن شود و آزمونپذیر باشد تا حقیقت اثبات شود و مهمتر اینکه انتقادپذیر باشد تا درستی آن تضمین
شود (هوالب .)90 :6909 ،بهاینترتیب ،کنش ارتباطی در مقابل کنش استراتژیک قرار میگیرد که براساس آن کنشگر نه
درصدد رسیدن به منافع یکجانبه بلکه در جستوجوی رسیدن به تفاهم است (پیوزی .)686 :6909 ،ازاینرو ،کنش
ارتباطی صرفاً یک عمل گفتاری نیست ،بلکه شیوهای برای بازآفرینی جامعه است .بدین سان ،یکی از مدلهای
شناختهشدة پایداری را میتوان با مفهوم سه جهان هابرماس ادغام کرد (شکل .)9

عینی

 هنی

(محیطی)

(اقتصادی)

حقیقت

صداقت

هنجاری
(اجتماعی)
درستی

تشکیلدهندۀپایداریوسهجهانهابرماس(مأخذ:نگارندگان)

مؤلفههای

شکل.9برقراریتعادلپویامیان

روشپژوهش 
این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی و ضریب همبستگی انجام شده و براساس مطالعة موردی است .چارچوب نظری
این پژوهش براساس مطالعات اسنادی است .شناسایی شاخصهای کنش ارتباطی در دو مرحلة کتابخانهای و تحلیل
کیفی با بهکارگیری فن دلفی فازی انجام گرفته است و بخش عملیاتی پژوهش با روش تحلیل کمی و براساس مطالعات
میدانی و از نوع پیمایشی مبتنی بر استفاده از ابزار پرسشنامه است کـه بـر مبنای چـارچـوب نظری تحقیق و مطالعات
پیشین طراحی شده و شرایط فرهنگی -اجتماعی نمونة موردی در طراحی آن مدنظر قرار گرفته است.
شهر تهران نمونة موردی این پژوهش انتخاب شده است .کالنشهر تهران ،باتوجهبه جمعیت زیاد ،خردهفرهنگهای
گوناگون ،و ناهمگونیهای فضایی -اجتماعی بسیار ،از جمله اختالف طبقاتی و شرایط اقتصادی ناهمگون ،مناطقی با
شرایط کالبدی و توپولوژیهای متفاوت شهری نمونة مناسبی برای پژوهش دربارة ارتباط پایداری و کنش ارتباطی
بهشمار می رود .از آنجا که ساختار سازمانی شهرداری براساس مناطق تنظیم شده است ،از نمونهگیری خوشهای
بهدست آید و نتایج آن بتواند توسط
چندمرحلهای متناسب با حجم استفاده میشود تا یافتههای تحقیق براساس مناطق 
مدیران شهری بهکار گرفته شود .بدینترتیب ،در مرحلة اول نمونهگیری ،باتوجهبه پراکندگی جغرافیایی ،منطقة سه در
شمال ،منطقة ده در مرکز ،و منطقة نوزده در جنوب شهر تهران انتخاب شدند .این مناطق براساس شاخصهای
توسعهیافتگی همچون مسکن ،آموزش ،اشتغال ،شاخصهای جمعیتی ،و دسترسی به اطالعات و زیرساختها ،بهترتیب در
گروه مناطق توسعهیافته ،مناطق با توسعة متوسط ،و مناطق توسعهنیافته قرار گرفته بودند (داوودپور و رضاپور:2861 ،
696؛ رفیعیان و شالی .)22 :6906 ،بنابراین ،سه منطقة انتخابی با داشتن جایگاه متنوع توسعهیافتگی ،که شامل منطقة
نوزده با قرارگیری در سطح توسعهنیافته ،منطقة ده با توسعة متوسط ،و منطقة سه با قرارگیری در گروه مناطق توسعهیافته
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است ،نمایندة مناسبی برای شهر تهران خواهند بود .در نتیجه ،نگارندگان در این پژوهش با انتخاب سه منطقة شهری که
از نظر سطح توسعهیافتگی متفاوتاند تالش میکنند تا چگونگی رابطه میان کنش ارتباطی با پایداری را به کل شهر
تعمیم دهند .بدینترتیب ،عالوهبر ارزیابی رابطه بین مؤلفههای مفاهیم ذکرشده در سطح مناطق پایین ،متوسط ،و باالی
شهر ،میتوان وضعیت کنش ارتباطی و پایداری در شهر مورد مطالعه را نیز استنباط کرد .باتوجهبه جمعیت هر یک از این
مناطق ،تعداد نمونهها مشخص شد و سهم هر منطقه از پرسشنامهها بهدست آمد .در مرحلة دوم ،تعداد پرسشنامهها در
هر منطقه براساس سهمیة جمعیت محالت اداری آن منطقه تقسیم شد .سپـس ،با در دست داشتن نقشة بلوکها و
انتخاب تصادفی پرسششوندة اول ،با استفاده از فاصلة سیستماتیک ،سایر پرسششوندگان مشخص شدند تا در گردآوری
دادهها رضایت گروههای سنی و جنسی مختلف درنظر گرفته شده باشد و اطمینان حاصل شود که نمونة مورد نظر دامنة
تفکر جامعة موردبررسی را دربر دارد .تعداد نمونه براساس فرمول کوکران برابر  902نفر برآورد شد که برای اطمینان 262
پرسشنامه به تناسب تعداد محلههای هر یک از این سه منطقه توزیع شد.
دادههای جمعآوریشده از پرسشنامهها ،با استفاده از نرمافزار  SPSSو روشهای آماری آن از قبیل تحلیل عاملی،
تحلیل همبستگی پیرسون ،و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شده است.
تحلیلكیفیبرایتعیینشاخصهایكنشارتباطیباب هكارگیریفندلفیفازی 

در این پژوهش ،نخست بر مبنای مطالعة ادبیات و پیشینة پژوهش و مدنظر قراردادن شرایط نمونة موردی ،شاخصهای
کنش ارتباطی استخراج شدند .برای غربال شاخصها و تأیید نهایی آنها از تکنیک دلفی فازی استفاده شد و دیدگاه
دوازده نفر از خبرگان برای تعیین اهمیت معیارهای موردمطالعه با بهکارگیری فن دلفی فازی پاالیش شد.
فن دلفی راه مناسبی پیش روی متخصصان میگذارد که بدون نیاز به تعامل رویاروی به اجماع دست یابند .هنگامی
که نیاز هست نظر گروهی از کارشناسان و خبرگان دانسته شود ،ولی حضور آنها در یک جلسه امکان نداشته باشد،
میتوان از فن دلفی سود جست (استون فیش و باسبی .)2886 ،مراحل فن دلفی بهطور خالصه عبارتاند از :تشکیل گروه
اجرا و نظارت بر اجرای دلفی؛ تنظیم پرسشنامه (دور اول)؛ ارسال به اعضای هیئت خبرگان؛ تجزیه و تحلیل پاسخهای
رسیده؛ آمادهکردن پرسشنامة دور دوم و توالی آن تا برقراری اتفاق نظر و اجماع در پاسخهای دریافتی (آزاد ارمکی و
همکاران6906 ،؛ سرور و همکاران.)6900 ،
در این مطالعه با بهکارگیری فن دلفی با طیف پنجدرجهای لیکرت ،میانگین فازی نمرات افراد محاسبه شد و تجمیع
میانگین اعداد فازی مثلثی و ذوزنقهای توسط یک مقدار قطعی ،که بهترین میانگین مربوطه است ،خالصه شد .این
عملیات فازیزدایی نام دارد .میانگین فازی و برونداد فازیزداییشدة مقادیر مربوط به همة معیارها بزرگتر از  8/1است
که نشان میدهد اهمیت همة معیارها از نظر خبرگان تأیید شده است

(جدول .)2

سرانجام ،طبق مذاکره با هیئت خبرگان ،آنان موافقت خود را با دستهبندی این شاخصها در چهار گروه اصلی
عقالنیت ارتباطی ،نگرش انتقادی ،حضور در فضای شهری ،و سرمایة اجتماعی و همچنین تقسیمبندی سرمایة اجتماعی
به چهار زیرگروه شامل اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،ارتباط اجتماعی ،و تعلق اجتماعی اعالم کردند .برای بررسی
میزان اهمیت موارد بیانشده بهعنوان متغیرهای تأثیرگذار بر کنش ارتباطی ،از آزمون  Tتکنمونه استفاده شد .از آنجا که
دادهها با بهکارگیری طیف پنجدرجهای لیکرت گردآوری شده است ،عدد  9بهعنوان میانگین بهشمار میرود .طبق نتایج
آزمون ،میانگین دیدگاههای پاسخدهندگان در همة ابعاد بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت پنجتایی است .مقدار معناداری
در همة موارد کوچکتر از سطح خطای  8/86است و مقدار آمارة  Tدر همة موارد از مقدار بحرانی  6/01بیشتر است و
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کرانهای باال و پایین فاصلة اطمینان مقداری مثبت است و ادعای آزمون مبنی بر حائز اهمیت بودن متغیرهای
موردبررسی تأیید میشود.
شاخصها 

جدول.5میانگینفازیدیدگاههیئتخبرگانبرایهریکاز
معیار 
وجود فضای الزم برای ارتباط با دیگران
حضور اقشار مختلف از جمله زنان و کودکان در فضاهای جمعی
داشتن آرامش در فضای جمعی
عدم محدودیت و اجبار نهادهای قدرت به هنگام حضور و ارتباط بـا دیگـران در
فضاهای جمعی
برخورداری شهر از مراکز فرهنگی -هنـری ماننـد سـینما ،تئـاتر ،فرهنگسـتان،
سالنهای برگزاری کنسرت ،نمایشگاه نقاشی ،موزه ،و مانند آن
میزان استقبال از مراکز فرهنگی و هنری در شهر
عــدم احســاس محــدودیت هنگــام حضــور در مراکــز فرهنگــی هنــری ماننــد
سالنهای برگزاری کنسرت ،تاالرهای نمایش ،نمایشگاههـای هنـری ،و ماننـد
آن
برقراری ارتباط با دیگران بدون توجه به نفع شخصی
تمایل به مشارکت در امور شهری بدون توجه به نفع شخصی
تمایل به برقراری ارتباط با دیگران بدون نیرنگ و فریب
تمایل به رسیدن به تفاهم در ارتباط با دیگران به جای کسب منفعـت و اهـداف
شخصی
فراهمبودن فضا جهت انتقاد از وضع موجود
امکان انتقاد از مقام باالدستی
عدم آسیب به جایگاه شغلی در صورت انتقاد
داشتن امکان و فرصت دفاع در برابر انتقاد /تقویت دیدگاههای بینفرهنگی
اعتماد بین خانواده ،دوستان ،و همکاران /اعتماد بین هممحلیها و همشهریان
اعتماد به نهادهای عمومی و دولتی
تمایل به مشـارکت و حضـور در گفتمـانهـای گونـاگون در مـورد موضـوعات
عمومی و مذهبی (هیئتها ،انجمنها ،و مانند آن)
تمایل به مشارکت با شوراهای محله ،احزاب سیاسـی ،و انجمـنهـای علمـی و
فرهنگی
تمایل به گفتمان ،مباحثه و ایجاد مفاهمه و توافق بـا اعضـای خـانواده ،فامیـل،
دوستان و همکاران
تمایل بـه گفتمـان ،مباحثـه ،و ایجـاد مفاهمـه و توافـق بـا هـممحلـهایهـا و
همشهریان
احساس تعلق خاطر به محله و دلتنگی برای محله در صورت اجبار به ترک آن
امکان تفکر آزادانه ،بیان آزادانه ،و اظهارنظر اندیشهها /تمایل به ایجـاد ارتبـاط و
توافق بدون زور و خشونت
احساس مسئولیت و تالش برای حل مشکالت محله و شهر
احساس مسئولیت نسبت به زیرساختها و امکانات شهری
احساس مسئولیت نسبت به بهداشت و زیبایی شهر

مقدار

میانگینفازی 

X1max

X2max

X3max

()8/01 ،8/06 ،8/62
()8/00 ،8/11 ،8/29
()8/00 ،8/02 ،8/16

8/11
8/11
8/062

8/111
8/112
8/026

8/102
8/112
8/020

()8/06 ،8/02 ،8/60

8/108

8/086

8/080

8/080

()8/01 ،8/16 ،8/91

8/121

8/120

8/192

8/192

()8/02 ،8/12 ،8/62

8/120

8/196

8/190

8/190

()8/06 ،8/10 ،8/66

8/121

8/169

8/160

8/160

()8/0 ،8/11 ،8/21
()8/00 ،8/06 ،8/60
()8/01 ،8/08 ،8/16

8/108
8/106
8/108

8/109
8/100
8/088

8/106
8/106
8/066

8/106
8/106
8/066

()8/01 ،8/10 ،8/69

8/160

8/116

8/116

8/116

()8/0 ،8/16 ،8/22
()8/02 ،8/12 ،8/90
()8/00 ،8/08 ،8/66
()8/01 ،8/12 ،8/68
()8/01 ،8/06 ،8/61
()8/06 ،8/02 ،8/60

8/106
8/162
8/116
8/191
8/102
8/108

8/108
8/161
8/111
8/122
8/086
8/088

8/106
8/129
8/102
8/121
8/062
8/068

8/106
8/129
8/102
8/121
8/062
8/068

()8/01 ،8/11 ،8/91

8/121

8/120

8/192

8/192

()8/08 ،8/62 ،8/99

8/161

8/160

8/122

8/122

()8/09 ،8/10 ،8/22

8/120

8/168

8/162

8/162

()8/01 ،8/10 ،8/61

8/116

8/111

8/106

8/106

()8/02 ،8/10 ،8/62

8/121

8/169

8/161

8/161

()8/01 ،8/01 ،8/16

8/021

8/091

8/021

8/021

()8/02 ،8/19 ،8/69
()8/02 ،8/06 ،8/12
()8/06 ،8/19 ،8/62

8/190
8/108
8/120

8/129
8/086
8/192

8/121
8/080
8/191

8/121
8/080
8/191

فازیزداییشده 

8/102
8/112
8/020

مدلمفهومیپژوهش
بر اساس چارچوب نظری و در راستای هدف و پرسش پژوهش و با استناد به نتایج بهکارگیری فن دلفی ،مدل مفهومی
تدوین میشود که دربردارندة فرضیات پژوهش و روابط بین متغیرهای آن است (شکل .)2

ارزیابیرابطةكنشارتباطیوپایداریشهری(مطالعةموردی:شهرتهران)
پایداری اجتماعی

پایداری اقتصادی

پایداری محیطی

11

پایداری کالبدی

پایداری سیاسی

پایداری نهادی

پایداری

کنش

فضای شهری

عقالنیت ارتباطی

نگرش انتقادی

سرمایة اجتماعی

شکل.3مدلمفهومیارتباطبینكنشارتباطیوپایداری(مأخذ:نگارندگان) 

شاخصهاومتغیرهایپژوهش


در این مقاله ،با استناد به نتایج فن دلفی ،شاخصهای کنش ارتباطی به چهار شاخص اصلی حضور در فضای شهری،
عقالنیت ارتباطی ،نگرش انتقادی ،و سرمایة اجتماعی تقسیم شده است .سرمایة اجتماعی نیز در چهار زیرگروه شامل
اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،ارتباط اجتماعی ،و تعلق اجتماعی دستهبندی شده است .این شاخصها دربردارندة
گویههای بهدستآمده از نتایج تحلیل کیفیاند .ابعاد پایداری نیز شامل ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی ،کالبدی ،نهادی،
و سیاسی است و گویههای متناظر با هر یک با استناد به پژوهشهای انجامگرفته در این زمینه (بحرینی و مکنون،
6908؛ بحرینی و طبیبیان6911 ،؛ رضاپور6900 ،؛ طبیبیان و رضاپور2861 ،؛ رضاپور و همکاران )2861 ،در جدول 9
آورده شده است.
پرسشنامه 

آزمونرواییوپایایی

پایایی پرسشنامة محققساختة این پژوهش توسط آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد .با استفاده از آلفای کرونباخ ،ضریب
همسازی درونی گویههای مربوط به ده عامل بررسی شده است .ضریب آلفای کرونباخ عاملها باالتر از  8/18است و
نشان از میزان باالی آلفا در این شاخصها و به عبارتی پایایی باالی ابزار اندازهگیری دارد .همچنین ،این پرسشنامه
مبتنی بر اعتبار محتواست و چندین بار بازبینی شده است .اعتبار سازه (تحلیل عامل) با استفاده از آزمون  ،KMOکه
برازش دادهها را نشان میدهد ،و آزمون بارتلت سنجیده شد .شاخص  KMOبا مقدار ( 8/006بیشتر از  8/1و نزدیک به
یک است) نشان میدهد که امکان اجرای تحلیل عامل بر روی دادههای تحقیق وجود دارد .همچنین ،مقدار  sigآزمون
بارتلت ( )2006/090با درجة آزادی ( )268برابر با  8/888و کوچکتر از  8/86است که نشان میدهد تحلیل عاملی برای
شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است و فرض شناختهشدهبودن ماتریس همبستگی رد میشود .در تحلیل عاملی
اکتشافی برای استخراج عاملها از روش مؤلفههای اصلی و برای چرخش عاملها از روش واریماکس با نرمالسازی
کایسر بهره گرفته شده است .مالک تصمیمگیری درمورد بقا یا حذف سؤاالت پرسشنامه از تحلیل عاملی مقادیر اشتراک
استخراجی آنهاست.
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شاخصهاومتغیرهایپژوهش 

جدول.9
مفهوم 

شاخص/بعد 

گویهها 

وجود فضای الزم برای ارتباط با دیگران /حضور اقشار مختلـف از جملـه زنـان و کودکـان در فضـاهای جمعـی/
داشتن آرامش در فضای جمعی /عدم محدودیت و اجبار نهادهای قدرت به هنگام حضور و ارتبـاط بـا دیگـران در

فضای شهری

فضاهای جمعی /برخورداری شهر از مراکز فرهنگی و هنری مانند سینما ،تئاتر ،فرهنگستان ،سالنهـای برگـزاری
کنسرت ،نمایشگاه نقاشی ،موزه ،و مانند آن /میزان استقبال از مراکز فرهنگی و هنـری در شـهر /عـدم احسـاس
محدودیت به هنگام حضور در مراکز فرهنگی هنـری ماننـد سـالنهـای برگـزاری کنسـرت ،تاالرهـای نمـایش،
نمایشگاههای هنری ،و مانند آن
برقراری ارتباط با دیگران بدون توجه به نفع شخصی /تمایل به مشارکت در امـور شـهری بـدون توجـه بـه نفـع

عقالنیت ارتباطی

شخصی /تمایل به برقراری ارتباط با دیگران بدون نیرنگ و فریب /تمایـل بـه رسـیدن بـه تفـاهم در ارتبـاط بـا
دیگران به جای کسب منفعت و اهداف شخصی

کنش

نگرش انتقادی

ارتباطی

اعتماد

انتقاد /داشتن امکان و فرصت دفاع در برابر انتقاد /تقویت دیدگاههای بینفرهنگی
اعتماد بین خانواده ،دوستان ،و همکاران /اعتماد بین هممحلیها و همشـهریان /اعتمـاد بـه نهادهـای عمـومی و

اجتماعی

دولتی

مشارکت

تمایل به مشارکت و حضور در گفتمانهای گوناگون دربارة موضوعات عمومی و مذهبی (هیئتهـا ،انجمـنهـا ،و

اجتماعی

 /)...تمایل به مشارکت با شوراهای محله ،احزاب سیاسی ،و انجمنهای علمی و فرهنگی

سرمایة
اجتماعی

فراهمبودن فضا برای انتقاد از وضع موجود /امکان انتقاد از مقام باالدستی /عدم آسیب به جایگاه شغلی در صورت

تمایل به گفتمان ،مباحثه ،و ایجاد مفاهمه و توافق با اعضای خانواده ،فامیـل ،دوسـتان ،و همکـاران /تمایـل بـه
ارتباط

گفتمان ،مباحثه ،و ایجاد مفاهمه و توافق با هممحلهایها و همشهریان /احساس تعلق خاطر به محلـه و دلتنگـی

اجتماعی

برای محله در صورت اجبار به ترک آن /امکان تفکر آزادانه ،بیان آزادانه ،و اظهارنظر اندیشهها /تمایـل بـه ایجـاد
ارتباط و توافق بدون زور و خشونت

تعلق
اجتماعی

احساس مسئولیت و تالش برای حل مشکالت محله و شهر /احساس مسئولیت نسبت به زیرساختها و امکانـات
شهری /احساس مسئولیت نسبت به بهداشت و زیبایی شهر
برخورداری از آموزش مناسب /مجاورت محل سکونت و محل کار /امکانات گذران اوقات فراغت /احساس امنیـت

پایداری اجتماعی

و نبود جرم و جنایت در محلـه و عملکـرد نیـروی نظـامی /عـدالت اجتمـاعی و فرصـتهـای برابـر شـهروندان/
سیاستهای حمایتی از محرومان /دسترسی مناسب به اطالعات (رایانه ،اینترنت)

پایداری اقتصادی
پایداری محیطی
پایداری

برخورداری از شغل مناسب و کیفیت محیط شغلی /میزان کفایت درآمد در مقابل هزینههای زندگی /امکان خرید
آسان مایحتاج روزانه /میزان خودکفایی محلی
فضای سبز /حفظ زمینهای کشاورزی و باارزش طبیعـی /آلـودگی هـوا /آلـودگی صـوتی /نحـوه و زمـانبنـدی
جمعآوری زباله و نظافت کوچهها و خیابانها و مکانهای عمومی محله و شهر /میزان مصرف انرژیها و آب
برخورداری از مسکن مناسب با تسهیالت مناسب (برق ،گاز ،آب لولهکشی ،و تلفـن) /میـزان دسترسـی و کیفیـت

پایداری کالبدی

حمل و نقل عمومی /دسترسی پیاده و با دوچرخه و عرض و روشـنایی معـابر /دسترسـی بـه پارکینـگ (منـازل و
عمومی) /نمای ساختمانها /محلههای چندعملکردی
وجود امکانات ورزشی ،فرهنگی ،بهداشتی ،و درمانی /عملکرد سازمانهای خدماترسان شهری مانند شهرداری و

پایداری نهادی

شورای شهر /عملکرد بانکها و ادارات /مساجد و مراکز مذهبی /مدیریت یکپارچـة شـهری /میـزان شـفافیت و
پاسخگویی نهادهای شهری

پایداری سیاسی

عملکرد دولت و مدیران دولتی /روابط بینالملـل کشـور /آزادی مطبوعـات و رسـانههـا /امنیـت سیاسـی /آزادی
قومیتها /حقوق شهروندی /ضمانت اجرایی قوانین در جامعه

تحلیلعاملیوشناختعاملهایمناسب 


در این پژوهش برای استخراج عاملها از روش تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده شد .با استفاده از روش کایسر ،ده عامل
دارای ارزش ویژة باالتر از یک میباشند .عامل اول توانسته است حدود 61درصد از کل واریانس مجموعة 16موردی از
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پرسشنامه را تبیین کند .عاملهای بعدی نیز بهترتیب  ،9/02 ،2/80 ،2/29 ،2/61 ،2/06 ،6/10 ،6/01 ،6/02و 9/91درصد
از واریانس 16موردی را تبیین کردهاند .کل واریانس تبیینشده توسط مجموع ده عامل از مجموعة 16موردی نیز برابر با
60/282درصد است .برای چرخش عاملها از روش وریماکس استفاده شده است .میزان همبستگی بین گویهها و عاملها (بار
عاملی) پس از چرخش عاملی از وضعیت مطلوبی برخوردار است .در اجرای تحلیل عامل ،مقدار بار عاملی باالتر از  8/28بار
قابل قبول درنظر گرفته شده است .طبق نتایج مقادیر بار عاملی متغیرهای مشاهدهشده در عوامل دهگانه ،جهت و میزان
همبستگی متغیرهای هر عامل بهگونهای بود که در نامگذاری عوامل تغییری حاصل نشد و فقط ،پس از اجرای تحلیل عاملی،
ده مورد (شاملِ عدم احساس محدودیت به هنگام حضور در مراکز فرهنگی -هنری؛ تقویت دیدگاههای بینفرهنگی؛
مجاورت محل سکونت و محل کار؛ امکانات گذران اوقات فراغت؛ امکان خرید آسان مایحتاج روزانه؛ آلودگی هوا؛ آلودگی
صوتی؛ نمای ساختمانها ،مساجد ،و مراکز مذهبی؛ و آزادی قومیتها) در هیچ عاملی قرار نگرفتند و در نتیجه از تحلیل
خارج شدند .بنابراین ،ده عامل استخراجشده حاصلِ  66مورد است که در تحلیلهای بعدی از آنها استفاده شده است.

بحثویافت هها
تحلیل کنش ارتباطی بر مبنای چهار مؤلفة حضور در فضای شهری ،عقالنیت ارتباطی ،نگرش انتقادی ،و سرمایة
اجتماعی انجام شد .براساس آزمون کروسکال والیس در سطح معناداری 00درصد میزان کنش ارتباطی بین مناطق
سهگانة شهر تهران متفاوت است؛ بدینترتیب که منطقة سه با میانگین رتبهای  616/21بیشترین میزان کنش ارتباطی را
داراست و منطقة ده با میانگین  690/0و منطقة نوزده با میانگین  06/61در رتبههای بعدی قرار دارند (شکل  .)6این
تفاوتها نشاندهندة عدم پیروی شهر تهران از الگویی واحد است .اما در هر سه منطقه ،در میان شاخصها« ،سرمایة
اجتماعی» در باالترین رتبه قرار دارد .بهعالوه ،سرمایة اجتماعی در منطقة سه با میانگین  661/96از باالترین مقدار
نسبت به دو منطقة دیگر برخوردار است و بهترتیب منطقة ده و منطقة نوزده در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .از میان
مؤلفههای دیگر تشکیلدهندة کنش ارتباطی« ،فضای شهری» در منطقة سه با میانگین  690/66نسبت به دو منطقة
دیگر در وضعیت بهتری قرار دارد و منطقة ده با میانگین  00/09و منطقة نوزده با میانگین  06/1رتبههای دوم و سوم را
به خود اختصاص دادهاند .مؤلفة دیگر «عقالنیت ارتباطی» است که در منطقة ده با میانگین  690/20از باالترین مقدار
برخوردار است و منطقة سه با میانگین  691/12و منطقة نوزده با میانگین  08/81در رتبههای بعدی قرار دارند.
مؤلفة «نگرش انتقادی» نیز در منطقة سه با میانگین  626/80نسبت به دو منطقة دیگر دارای وضعیت بهتری است و
رتبة بعدی مربوط به منطقة ده با میانگین  621/2است و منطقة نوزده با میانگین  02/60پایینترین مقدار را دارد (جدول .)2
كنشارتباطیمناطقسهگانةشهرتهرانبرمبنایآزمونكروسکالوالیس 

جدول.3مقایسة

مؤلفه 

میانگین 

 sig

منطقةسه 

منطقةده 

منطقةنوزده 

فضای شهری

690/66

00/09

06/1

8/886

عقالنیت ارتباطی

691/12

690/20

08/81

8/888

نگرش انتقادی

626/80

621/62

02/60

8/888

سرمایة اجتماعی

661/96

696/80

682/29

8/889

کنش ارتباطی (کلی)

616/21

690/0

06/61

8/888
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كنشارتباطیدرمناطقسهگانةشهرتهران(مأخذ:نتایجحاصلازتحلیل

شکل.2نمودارمقایسةسطح

برای آزمون تفاوت بین سه منطقه از جهت ارتباط و همبستگی بین کنش ارتباطی با پایداری شهری از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج نشان داد در سطح معناداری 00درصد همبستگی بین کنش ارتباطی و پایداری بین
سه منطقة شهری موردمطالعه متفاوت است .بدینترتیب که ارتباط بین این دو مفهوم در منطقة سه با ضریب پیرسون
 8/196بیشتر از منطقة ده با ضریب پیرسون  8/681و منطقة نوزده با ضریب پیرسون  8/906است (جدول  .)6باتوجهبه
تفاوت این سه منطقه از نظر سطح توسعهیافتگی ،این نتایج نشان میدهد که همبستگی بین کنش ارتباطی و پایداری
شهری در منطقهای بیشتر است که دارای سطح توسعة مطلوبتری باشد.
در این پژوهش ،رابطة بین هر یک از مؤلفههای تشکیلدهندة کنش ارتباطی با پایداری نیز در سه منطقة انتخابی
ارزیابی شد .نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که در منطقة سه رابطة بین همة مؤلفههای کنش ارتباطی با
پایداری در سطح اطمینان 00درصد معنادار است .در منطقة ده رابطة بین عقالنیت ارتباطی با پایداری در سطح اطمینان
06درصد معنادار است و رابطة بین سایر مؤلفهها با پایداری در این منطقه در سطح اطمینان 00درصد معنادار است .در
نهایت ،در منطقة نوزده رابطة بین همة مؤلفههای کنش ارتباطی با پایداری در سطح اطمینان 00درصد معنادار است
(جدول .)1
مناطقسهگانهبرمبنایآزمون همبستگی پیرسون 

جدول.2رابطةكنشارتباطی با پایداری
منطقه 

متغیرمستقل 

متغیروابسته 

ضریبپیرسون 

sig

سه

کنش ارتباطی

پایداری

8/196

8/888

ده

کنش ارتباطی

پایداری

8/681

8/888

نوزده

کنش ارتباطی

پایداری

8/906

8/888

مناطقسهگانهبرمبنایآزمون همبستگی پیرسون 

مؤلفههایكنشارتباطی با پایداری

جدول.9رابطة
منطقه 
سه

ده

نوزده

متغیرمستقل 
فضای شهری
عقالنیت ارتباطی
نگرش انتقادی
سرمایة اجتماعی
فضای شهری
عقالنیت ارتباطی
نگرش انتقادی
سرمایة اجتماعی
فضای شهری
عقالنیت ارتباطی
نگرش انتقادی
سرمایة اجتماعی

متغیروابسته 
پایداری

پایداری

پایداری

ضریبپیرسون 
8/692
8/286
8/661
8/168
8/901
8/906
8/221
8/621
8/201
8/998
8/212
8/912

sig

8/889
8/888
8/888
8/882
8/888
8/862
8/886
8/888
8/881
8/882
8/889
8/888
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همچنین ،برای شناسایی رابطة بین کنش ارتباطی با پایداری شهری از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .رابطه
بین کنش ارتباطی با پایداری شهری با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون با سطح اطمینان 00درصد معنادار است و
ضریب پیرسون این رابطه درمورد شهر تهران برابر با  8/161است که نشاندهندة همبستگی باال بین این دو مفهوم است.
به عبارتی ،کاهش یا افزایش کنش ارتباطی در پایداری این شهر تأثیر مستقیم و بسیار زیادی دارد .در این پژوهش ارتباط
بین کنش ارتباطی و ابعاد مختلف پایداری نیز ارزیابی شده است .رابطة بین کنش ارتباطی با ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،
زیستمحیطی ،کالبدی ،نهادی ،و سیاسی پایداری شهری با آزمون همبستگی پیرسون سنجیده شده است .نتایج نشان
میدهد رابطة بین کنش ارتباطی با همة ابعاد پایداری در سطح اطمینان 00درصد معنادار است .ضریب پیرسون بین کنش
ارتباطی با پایداری اجتماعی  ،8/180پایداری اقتصادی  ،8/606پایداری محیطی  ،8/216پـایـداری کالبدی ،8/660
پـایـداری نهادی  ،8/602و پایداری سیاسی  8/169است .طبق نتایج ،رابطة بین کنش ارتباطی بهترتیب با ابعاد سیاسی
با ضریب  ،8/169اجتماعی با ضریب  ،8/180و نهادی با ضریب  8/602از سایر ابعاد پایداری باالتر است (جدول .)1
برای آزمون فرضیة دیگر این پژوهش ،که به میزان تأثیر متغیر زمینهای درآمد بر کنش ارتباطی اختصاص دارد ،از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج نشان میدهد که در سطح اطمینان 00درصد ارتباط معنیداری بین کنش
ارتباطی و سطح درآمد برقرار است (جدول  .)0مقدار ضریب همبستگی برابر با  8/626است که نشاندهندة همبستگی
مثبت و ضعیف بین این دو متغیر است .این بدان معنی است که با افزایش سطح درآمد کنش ارتباطی نیز با مقدار ضعیفی
افزایش مییابد.
جدول.9رابطة كنشارتباطی با ابعاد پایداری شهر تهران با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
متغیرمستقل 

کنش ارتباطی

ضریبپیرسون 
8/180
8/622
8/216
8/660
8/602
8/169
8/161

متغیروابسته 
پایداری اجتماعی
پایداری اقتصادی
پایداری محیطی
پایداری کالبدی
پایداری نهادی
پایداری سیاسی
پایداری (کل)

sig

8/888
8/888
8/888
8/888
8/888
8/888
8/888

جدول.9رابطةكنشارتباطیوسطحدرآمدبااستفادهازآزمونهمبستگیپیرسون 
فرضیه 

ضریبپیرسون 

sig

تعدادنمونه( )N

نتیجه 

تفاوت کنش ارتباطی در بین گروههای مختلف درآمدی

8/626

8/882

902

اثبات فرضیه

نتیجهگیری

هدف از تدوین این مقاله ارزیابی رابطه بین کنش ارتباطی و پایداری شهری است .در این راستا ،فرضیات پژوهش تدوین
شد که بر رابطهای معنادار بین کنش ارتباطی و پایداری شهری در شهر تهران بهعنوان نمونة موردی داللت دارد .در این
پژوهش ،مفهوم پایداری شامل ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،کالبدی ،نهادی ،و سیاسی درنظر گرفته شده
است و طبق نتایج روش دلفی فازی شاخصهای کنش ارتباطی در چهار گروه اصلی شامل حضور در فضای شهری،
عقالنیت ارتباطی ،نگرش انتقادی ،و سرمایة اجتماعی تقسیمبندی شدهاند .جامعة آماری این تحقیق شامل شهروندان
شهر تهران است .براساس روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و باتوجهبه پراکندگی جغرافیایی و جایگاه
توسعهیافتگی مناطق شهر تهران ،منطقة سه در شمال ،منطقة ده در مرکز ،و منطقة نوزده در جنوب شهر تهران انتخاب
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شدند تا بتوانند نمایندة مناسبی از کالنشهر تهران باشند و بتوان نتایج حاصل از تحلیل را به کل شهر تهران تعمیم داد.
دادههای جمعآوریشده از  902پرسشنامه ،با استفاده از نرمافزار

SPSS

تجزیه و تحلیل شده است .براساس آزمون

کروسکال والیس در سطح معناداری 00درصد میزان کنش ارتباطی بین مناطق سهگانة شهر تهران متفاوت است؛
بدینترتیب که منطقة سه با میانگین رتبهای  616/21بیشترین میزان کنش ارتباطی را داراست و منطقة ده با میانگین
 690/0و منطقة  60با میانگین  06/61در رتبههای بعدی قرار دارند .بهطور کلی ،از بین سه منطقة انتخابی ،شاخصهای
کنش ارتباطی در منطقة سه نسبتاً از وضعیت بهتری نسبت به دو منطقة دیگر قرار دارد .این تفاوتها نشاندهندة عدم
پیروی شهر تهران از الگویی واحد است .نتایج نشان میدهد که در هر سه منطقه ،در میان شاخصها« ،سرمایة
اجتماعی» در باالترین رتبه قرار دارد.
نتایج ارزیابی تفاوت رابطه و همبستگی بین کنش ارتباطی با پایداری شهری بین مناطق سهگانة شهر تهران نشان
میدهد که رابطه بین کنش ارتباطی و پایداری بین سه منطقة شهری متفاوت است .بدینترتیب که ارتباط بین این دو
مفهوم در منطقة سه با ضریب پیرسون  8/196بیشتر از منطقة ده با ضریب پیرسون  8/681و منطقة نوزده با ضریب
پیرسون  8/906است .نتایج نشاندهندة تفاوت ارتباط بین این دو مفهوم در بین سه منطقة شهری است که از نظر سطح
توسعهیافتگی رتبة یکسانی ندارند؛ بهطوریکه ارتباط و همبستگی بین کنش ارتباطی با پایداری شهری در منطقهای
بیشتر است که توسعهیافتهتر باشد .باتوجهبه اینکه کنش ارتباطی در منطقة سه در مقایسه با دو منطقة دیگر وضعیت
مطلوبتری دارد ،میتوان نتیجه گرفت که منطقة سه جهتگیری مناسبتری برای حرکت به سوی پایداری در مقایسه با
دو منطقة دیگر دارد.
عالوهبراین ،همبستگی بین همة مؤلفههای تشکیلدهندة کنش ارتباطی با پایداری در هریک از مناطق سهگانه نیز
ارزیابی شده است .نتایج حاکی از آن است که در هر سه منطقه رابطة بین همة مؤلفههای تشکیلدهندة کنش ارتباطی با
پایداری مستقیم و مثبت است .بنابراین ،افزایش یا کاهش هریک از مؤلفههای تشکیلدهندة کنش ارتباطی میتواند
موجبات افزایش یا کاهش پایداری را فراهم آورد.
نتایج تحلیل رابطة میان کنش ارتباطی با پایداری با بهکارگیری آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد رابطة بین
کنش ارتباطی با پایداری شهری در سطح اطمینان 00درصد معنادار است و ضریب پیرسون این رابطه درمورد شهر تهران
برابر با  8/161است که نشاندهندة همبستگی باالی بین این دو مفهوم است .به عبارتی ،کاهش یا افزایش کنش
ارتباطی بر پایداری شهر تهران تأثیر مستقیم و بسیار زیاد دارد .از طرفی ،در این پژوهش ،رابطة بین کنش ارتباطی با
همة ابعاد پایداری شهری ارزیابی شده است و طبق نتایج رابطة بین کنش ارتباطی با همة ابعاد پایداری در سطح اطمینان
00درصد معنادار است .بدینترتیب که کنش ارتباطی با بُعد سیاسی پایداری بیشترین ارتباط را دارد و بعد از آن میزان
رابطة کنش ارتباطی با بُعد اجتماعی پایداری و بُعد نهادی از سایر ابعاد پایداری باالتر است و پایداری اقتصادی ،پایداری
کالبدی ،و پایداری محیطی در رتبههای بعدی قرار دارند .این نتایج وجود رابطة مستقیم و مثبت بین دو مفهوم پایداری و
کنش ارتباطی را تأیید میکند و مبیّن آن است که تغییرات در کنش ارتباطی بر پایداری شهری و همة ابعاد آن تأثیر
مستقیم و قابل توجهی دارد .بنابراین ،کنش ارتباطی باالتر موجبات افزایش پایداری شهری را فراهم میآورد و از طرفی
نارسایی در کنش ارتباطی میتواند زمینة ناپایداری شهری را در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی ،کالبدی ،نهادی ،و
سیاسی بهوجود آورد.
فرضیة سوم این پژوهش به ارتباط بین کنش ارتباطی و متغیر زمینهای درآمد اختصاص دارد .نتایج نشان میدهد که
در سطح اطمینان 00درصد ،ارتباط معنیداری بین کنش ارتباطی و سطح درآمد برقرار است .مقدار ضریب همبستگی
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پیرسون برابر با  8/626است که نشاندهندة همبستگی مثبت و ضعیف بین این دو متغیر است .این بدان معنی است که
وقتی درآمد افزایش مییابد ،کنش ارتباطی نیز با مقدار ضعیفی افزایش مییابد .بنابراین ،ارتقای سطح توانایی اقتصادی
شهر تهران میتواند به پایداری این شهر با استفاده از ارتقای کنش ارتباطی یاری رساند .با اثبات فرضیات این پژوهش،
ادعای آن مبنی بر درنظرداشتن کنش ارتباطی ،بهعنوان یکی از زمینههای مهم پایداری ،پذیرفته میشود .اثبات این ادعا
بر لزوم توجه به مؤلفههای کنش ارتباطی و برنامهریزی و اتخاذ سیاستهایی برای ارتقای کنش ارتباطی در راستای نیل
به پایداری در فضای شهر تأکید میورزد .ازاینرو ،با ایجاد و تقویت زمینههای الزم برای ارتباط از جمله ایجاد ،حفظ ،و
نگهداشت فضاهای شهری ،تقویت سرمایة اجتماعی ،تقویت نگرش انتقادی ،و عقالنیت ارتباطیـ که در بخشهای
پیشین این پژوهش تحلیل و ارزیابی شدـ میتوان در نیل به پایداری شهری گامهای بلندتری برداشت .یافتههای این
مقاله و آزمایش مدل پیشنهادی آن میتواند بهعنوان چارچوبی مفهومی در طرحها و برنامههای شهری بهمنظور ارزیابی و
ارتقای کنش ارتباطی و به دنبال آن پایداری شهری در اختیار برنامهریزان و طراحان شهری قرار گیرد .تحقیقات بیشتری
در این زمینه مورد نیاز است و این مطالعه میتواند الگویی برای اجرای پژوهشهای بیشتر در این زمینه بهکار گرفته شود.
در ادامه ،پیشنهادهایی برای ارتقای کنش ارتباطی و به دنبال آن پایداری در شهر تهران براساس مؤلفههای تأثیرگذار
ارائه شده است :ایجاد و نگهداشت فضاهای شهری و مراکز فرهنگی و هنری و اتخاذ تدابیری برای جذب گروههای سنی
و جنسی مختلف و ارائة تمهیداتی برای افزایش آرامش ،ایمنی ،و امنیت در فضاهای شهری؛ ارتقای کیفیات
زیباییشناسانة فضا بهعنوان یکی از عوامل مهم جذبکنندة کاربران؛ برنامهریزی در جهت آموزش فرهنگ برقراری ارتباط
با دیگران بدون زور ،خشونت ،نیرنگ ،و فریب؛ اتخاذ سیاستهایی بهمنظور فراهمآوردن فضای انتقادی ،برنامهریزی در
جهت آموزش تقویت روحیة انتقادپذیری ،چگونگی انتقاد و توافق؛ تقویت دیدگاههای بینفرهنگی؛ ارائة تمهیداتی برای
ارتقای سطح توانایی اقتصادی شهروندان؛ اتخاذ برنامههایی برای تقویت ارتباط میان شهروندان و نهادهای شهری؛ ارائة
راهحلهایی برای افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای مربوط به شوراهای محله و بهطور کلی امور شهری و مشاوره و
نظرخواهی از شهروندان دربارة برنامهریزی و اجرای پروژههای شهری؛ تشکیل گروههای محلی و داوطلب برای همکاری
در امور محله و شهر؛ حفظ و تقویت عواملی که میتواند حس تعلق به محله را افزایش دهد؛ برقراری سیاستهایی در
جهت افزایش اعتماد؛ افزایش قابلیت دسترسی ،درک ،و نظارت بر اطالعات برای عموم مردم؛ اتخاذ سیاستهایی در
جهت شنیدهشدن هر چه سریعتر انتقادها و آرای شهروندان از طریق سازمانهای مشروع یا نمایندگان اصلح مردم؛
کوشش در جهت شفافیت ،پاسخگویی ،و مسئولیتپذیری هر چه بیشتر سازمانهای دولتی و خصوصی و نهادهای مدنی؛
برنامهریزی و اجرای پروژههایی که هدف اصلی آنها برآوردهکردن نیازهای شهروندان است؛ ایجاد حاکمیت قانون،
اجرای چارچوب قانونی بیطرفانه ،بهویژه در قوانین حقوق شهری؛ ایجاد فرصتهایی برای شهروندان در جهت حفظ و
ارتقای بهزیستی.
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