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  چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگویی براي ایجاد شهر یادگیرنده با محوریت دانشگاه در 

. بنیاد است پژوهش از نوع مطالعات کیفی به روش داده. شده استشهر اهواز انجام کالن

جامعۀ آماري شامل استادان دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناسان و مدیران شهرداري 

صورت هدفمند و گلوله برفی تا جایی ادامه یافت  گیري به شهر اهواز بوده و روش نمونه کالن

ع نفر از اعضاي نمونه به اشبا 23که پژوهشگر با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با 

کدباز استخراج و از  834گرفته، تعداد  هاي انجام با تحلیل محتواي مصاحبه. نظري رسید

مقوله احصاء گردید و طی سه مرحلۀ کدگذاري، الگوي ایجاد شهر  38ها تعداد  تلفیق آن

شده  الگوي طراحی. شده استدر شش مقولۀ اصلی ارائهیادگیرنده با محوریت دانشگاه

استفاده شهر اهواز مورد یک الگوي راهبردي یا عملیاتی در شهرداري کالن عنوان تواند به می

نتیجه تعامل دانشگاه و دهد، پیامدهاي ایجاد شهر یادگیرنده در ها نشان می یافته. قرار گیرد

هاي فرهنگی در شهر،  شهرداري، رشد و بلوغ اجتماعی و یادگیري شهروندان، توسعه فعالیت

تر در سطح  هاي علمی و مطلوب گیري فرهنگی، تصمیم-هاي علمی ها و شبکه توسعه انجمن

شهر، افزایش تعامالت دانشگاه و شهرداري، افزایش مسئولیت اجتماعی شهروندان، شهرداري، 

هاي اجرایی براي توسعه یادگیري، تعالی فضا و منظر شهري و توسعه  دانشگاه و سایر دستگاه

هاي شهر  ست آموزش شهروندي براي همه پروژهفضاي یادگیري، ایجاد ضمانت ارائه پیو

  .المللی است یادگیرنده، افزایش تعامالت شهرداري در سطح ملی و بین

  .شهریادگیرنده، دانشگاه، شهرداري، اهواز، داده بنیاد :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

بـر یـادگیري فـردي بـه      تأکیـد زمان با توسعه یادگیري و تغییر از  در قرن بیست و یکم هم

یادگیري جمعی، تحوالت چشمگیر جهانی باعث شده که در ارتبـاط بـا رویـدادهایی ماننـد     

زیست، به مفاهیمی از قبیل شهر سبز یا شهر پاك؛ در ارتباط با توسعه و رشد  توسعه محیط

فناوري، مفاهیمی چون شهر الکترونیکی، شهر مجازي، شهر دیجیتال، شـهر اطالعـات و در   

، مفاهیمی چون شهردانش، شهریادگیرنده، شهرخالق، مطرح شوند و ارتباط با عوامل انسانی

زعم فـاریس  به. گذاران قرار گیرند نظران و سیاست موردتوجه پژوهشگران و صاحب
1

)2006 (

شهرهاي یادگیرنده«هایی، جنبش جهانی  در میان فراوانی چنین دیدگاه
2

  .رشد کرده است» 

گیـرد تـا بـا     هاي شهري به کـار مـی   بخش شهر یادگیرنده، همه منابع خود را در تمام

تسهیل و تسریع دستیابی شهروندان به رشد فردي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي، 

ــردد     ــراي شــهروندان گ ــت ب ــق موفقی ــق بخشــیده و باعــث خل انســجام اجتمــاعی را تحق

)Longworth, 2011 .(سـازي  فعال. العمر وجود دارد در این شهر، یادگیري گسترده و مادام

العمر فرایندهاي یادگیري مادام
3

هـا از   عنوان راهبردي بنیـادین، موجـب بهبـود موقعیـت     به 

نظر اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و همچنین بهبود کیفیت زندگی شـهروندان   نقطه

شهر یادگیرنـده، نیازهـاي یـادگیري محلـش را از     )). Di Sivo & Ladiana, 2010شود  می

هاي روابط نهادي و اجتماعی براي ایجـاد تغییـر    یی کرده و از ظرفیتطریق مشارکت شناسا

  .کند فرهنگی در ادراکات ارزش یادگیري انسان، استفاده می

، یـک شـهر یادگیرنـده،    )2015(المللی شهر یادگیرنده یونسکو  در بیانیه کنفرانس بین

ورتی بسـیج  هـا بـه صـ    طور مؤثر در همـه بخـش   شهري تلقی شده است که منابع خود را به

کند که یادگیري فراگیر را از سطح پایه تا سـطوح عـالی ارتقـاء بخشـد؛ یـادگیري را در       می

هـاي مـدرن    ها و جوامع احیا و در محـل کـار تسـهیل کنـد؛ اسـتفاده از تکنولـوژي       خانواده

یادگیري را توسعه داده و ضمن افزایش کیفیت و مزیت یادگیري، فرهنـگ یـادگیري را در   

بـا انجـام ایـن کـار، شـهر یادگیرنـده، رشـد شخصـی و انسـجام          . ورش دهدطول زندگی پر

  .اجتماعی، توسعه اجتماعی و فرهنگی و توسعه پایدار را ایجاد و تقویت خواهد نمود

                                               
1. Faris, R.
2. learning city
3. lifelong learning
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آموزش، از سویی، و دانش، از سوي دیگـر  -شهر یادگیرنده بر ماهیت فرایندي فرهنگی

ت کـه شـهروندان آن بـا احسـاس     بر این اسـاس، شـهر یادگیرنـده شـهري اسـ     . دارد تأکید

مسئولیت شهروندي ضمن مشارکت در امر تولید و توزیع دانش، موفقیت را در گرو داشـتن  

هاي دانشی نوشونده دانسته و مسئولیت شهروندي را در مشارکت فعال در این فرایند  مهارت

انـد   شـده  یاي طراحـ  گونه تمام ساختارهاي اجتماعی و شهري در شهر یادگیرنده به. دانند می

در جامعه یا شـهر یادگیرنـده هـر فعالیـت یـا پـروژه       . انجامد که به تسهیل این مشارکت می

هاي توجیهی مختلفی کـه دارد، مثـل    شهري باید ماهیت آموزشی داشته و در کنار پیوست

بـه   ؛پیوست توجیهی آموزشی نیز داشته باشـد ...محیطی، اخالقی، و توجیه اقتصادي، زیست

مهرعلی زاده و همکاران، (پروژه بتواند کارکرد آموزشی خود را نیز تبیین نماید این معنا که 

1396.(  

تـرین   همکاري و تعامل در شهر یادگیرنـده، ضـروري  ) 113: 2000(زعم النگ ورث  به

ها، یک شهر  همکاري و تعامل بین همۀ بخش. عامل اتصال همۀ اجزاي شهر یادگیرنده است

هاي  وپرورش، خدمات اجتماعی، بخش داوطلبانه، گروه آموزش مشاغل و صنعت،. سازد را می

در . همگی مهم هسـتند  ،ها اي و دیگر نهادها و بخش هاي حرفه مند اجتماعی، سازمان عالقه

عنـوان   ها، به کنند که دانشگاه اظهار می) 1996(ها، النگ ورث و داویز  بحث اهمیت دانشگاه

ترین مکان براي ایفاي موقعیت رهبـري   آل ي، ایدههاي جهانی در قلب انقالب یادگیر سازمان

گودارد و چترتون. شهر یادگیرنده هستند
1

 تأکیـد اي،  نیز از دیدگاه توسعه منطقـه ) 1999(

. توانند نقش مهمی در ساختن یک منطقه یادگیرنـده ایفـا کننـد    ها می کنند که دانشگاه می

مورگان
2

اي، در سـاخت سـرمایه    یزورهاي شبکهعنوان کاتال ها را به نیز نقش دانشگاه) 2002(

  . داند اجتماعی، بسیار مهم می

هـایی ماننـد؛    تواننـد بـا فعالیـت    ها مـی  معتقد است دانشگاه) 122: 2006(النگ ورث 

هـا، سـمینارها و    ها و کنفـرانس  ها و مطالعات گروهی، طراحی و ارائه دوره ها، تخمین تحقیق

هـاي مـرتبط بـا یـادگیري در زنـدگی شـهري،        ژههاي آموزشی، رهبري و ارزیابی پرو کارگاه

نیازسنجی و نیازسازي در سطوح فردي و اجتماعی و براي اقشـار مختلـف مـردم، تعریـف و     

هاي یادگیري مداوم و اقدامات گوناگون دیگر مانند فراهم ساختن تسـهیالت   توسعه شاخص

به بسط و نهادینـه   هاي آموزش رسمی مرتبط با شهر یادگیرنده، مطالعه مردم و توسعه دوره

                                               
1. Goddard, J.B. and Chatterton, C.
2. Morgan, B.
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هـا و مراکـز تحقیقـاتی،     شک ارتباط و تعامل شهر با دانشـگاه  بی. کردن این موضوع بپردازند

عنـوان کـانون رشـد و     شود که دانشـگاه بـه   استقرار دانشگاه در شهر باعث می. دوسویه است

 از سوي دیگر شـهر . توسعه فرهنگی نقش تأثیرگذاري بر فرهنگ و اقتصاد شهر داشته باشد

نیز باید قادر به تـأمین نیازهـاي اقتصـادي، فرهنگـی و آموزشـی جامعـه دانشـگاهی باشـد         

  ).1390شماعی و محمودي، (

هاي شهر یادگیرنده بـراي همـه شـهرها مشـترك اسـت امـا        اگرچه بسیاري از ویژگی

شهرها در ترکیبات قومی و فرهنگی، ساختارهاي اجتماعی و میراث فرهنگی بـاهم متفـاوت   

ــا چــالش کــالن). 2015نســکو، یو(هســتند  ــی ماننــد شــهر اهــواز ب  :هــا و مشــکالت فراوان

روانـی بازمانـده از   -نشینی، شکاف قومیتی، پیامدهاي نـامطلوب اقتصـادي و روحـی     حاشیه

هـاي فرهنگـی، امکانـات الزم و کـافی بـراي       دوران جنگ، کمبود امنیت اجتماعی، نارسایی

ومی مناسب در شـهر، نبـود مراکـز فرهنگـی،     ونقل عم تفریح جوانان، ضعف در ناوگان حمل

هاي هنري بـراي جوانـان، نبـود فضـاي خـاص       هاي مجهز و نمایشگاه فرهنگسراها، کتابخانه

دهـد کـه ایـن     نشـان مـی  ) 1394(مطالعه نوروزي ونـد و همکـاران   . مواجه است... بانوان و 

در هـایی همچـون نبـود مـدیریت جـامع شـهري، مشـکالت موجـود          شـهر بـا چـالش    کالن

خـاطر پـایین    هـا و فعالیـت نهادهـا، تعلـق     راستا نبودن آموزش ساختارهاي زیستی شهر، هم

هـاي   هـاي اقتصـادي و صـنایع، آمـوزش     شهروندان به شهر، اسـتفاده نادرسـت از پتانسـیل   

هاي متعددي که پـیش روي   با توجه به چالش. شهروندي ضعیف در شهر و غیره روبرو است

کنـد چـارچوب    میت نقش دانشگاه در این زمینه، ایجاب مـی شهر اهواز است و همچنین اه

بوم شهر اهواز، طراحی  مندي متکی به مبانی نظري و متناسب با شرایط زیست مفهومی نظام

  .عنوان یک الگوي راهبردي و یا عملیاتی مورداستفاده قرار گیرد شود تا بتواند به

در نظر گرفتن این نکته مهم که با توجه به محوریت عنصر دانشگاه در مقاله حاضر و با 

آمریکـایی تبیـین شـده، الزم اسـت بـه      -هاي نظري شهر یادگیرنده در جوامع اروپایی بنیان

بندر. هاي نهاد دانشگاه در ایران و سایر کشورها اشاره مختصري شود تفاوت
1

اذعان ) 1988(

اي از  ها درگذشـته بـه ایـن صـورت بـوده اسـت کـه مجموعـه         طراحی دانشگاه"کند که  می

نشستند و این میدان مرکزي کامالً از تمام شهر جدا  ها به دور یک محوطه سبز می دانشکده

، ایـن در حـالی اسـت کـه     "شد بود و دانشگاه عمالً از محیط پیرامون خود جدا انگاشته می

                                               
1. Bender, T.
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ها در ایران با کشیدن دیوارها و  هاي ما هنوز به همان صورت است و دانشگاه طراحی دانشگاه

هاي ایران  شوند و از منظر شهرشناسانه، دانشگاه ها عمالً از محیط پیرامون خود جدا می نرده

برخالف بسیاري از نقاط دنیا یک فضاي عمومی شهري باهدف ایجاد دسترسی مداوم بـراي  

  .شوند عموم شهرنشینان تلقی نمی

مدیریتی و ویژه غربی که عمدتاً چه ازلحاظ  هاي کشورهاي پیشرفته به برخالف دانشگاه

شـده   هاي ایران عمدتاً توسط دولت تأسیس باشند، دانشگاه چه مالی، خصوصی و مستقل می

یافته سـهم دولـت در تـأمین مـالی      اند، در کشورهاي توسعه هاي برتر ایران دولتی و دانشگاه

هاي دولتی ایران، دولت بیشترین سهم در تـأمین منـابع    اما در دانشگاه. آموزش ناچیز است

همچنـین فقــدان  ).1398دادجـوي تــوکلی، حسـینی، نیکنـامی و صــالحی،    (را دارد مـالی  

صورت مطلوب از دیگر مسائل مهم سـاختاري در سـطح آمـوزش عـالی      استقالل عملیاتی به

عنـوان   ها در ایران با ساختارهاي بوروکراتیک دولتی به دانشگاه). 1382غفرانی، (ایران است 

هاي مــا بـر اسـاس     پایـه دانشگاه). 1395ذاکر صالحی، (اقتدار باالدستی در چالش هستند 

ترین هدف آن از ابتداي تأسیس انتقـال دانـش از    الگـوي ناپلئونی بنانهاده شده است و مهم

کشورهاي صاحب دانـش و تربیــت کــادر اداري بـوده و دولـت در تـأمین منـابع مـالی و        

ها در بیشتر  اسـت کـه بنیـاد دانشگاهاین در حالی . ها دخالت داشته اسـت انتصابات دانشگاه

شاهی، نوه ابراهیم، (کشورهاي پیشرفته، بنا بر نظر هومبولت، بر آزادي علمی اسـتوار اسـت 

ریـزي   بازنمایی این تفـاوت نهـادي در تلفیـق ایـن عناصـر در برنامـه      ). 1387مهرعلی زاده، 

  .کننده است راهبردي براي شهرها تعیین

مثابه مبـدأ تحوالت، بیـش از هر نهـاد دیگر تغییـرات  ر ایـران، بهحال، دانشـگاه د بااین

هاي بـه نسـبت وسـیعی را از حیـث سـاختاري و کارویژه هایـی کــه متوجــه    و دگردیسی

بـین اهمیتــی فزاینــده و مضاعــف دارد ایـن       آن بـوده تجربـه کـرده اسـت و آنچه دراین

مندي دقیق و موشـکافانه آن نســبت بـه زمانـه و    اسـت که پویایـی دانشـگاه درگرو هوشـ

در ). 1399مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، (فضایی اسـت کـه در آن قرارگرفته اسـت 

این امر . هاي دانشگاهی شده است محور بودن پژوهش بیشتري بر جامعه تأکیددو دهه اخیر، 

اي بـراي هرچـه    و دریچـه موجب ایجاد دفاتر ارتباط با صـنعت و جامعـه در دانشـگاه شـده     

  .تر کردن دانشگاه به جامعه را فراهم نموده است نزدیک

هاي علـوم   گروه آموزشی در حوزه 57دانشگاه شهید چمران اهواز با دارا بودن بیش از 

دانشـکده و یـک    15انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزي و دامپزشـک و هنـر، بـا    
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 500بـیش از  . شود گاه جنوب غرب کشور محسوب میترین دانش پردیس دانشگاهی، بزرگ

درصـد از   80علمی در دانشگاه مشغول آموزش و پژوهش هستند که حـدود   نفر عضو هیئت

-1400مار سال تحصـیلی  چنین بر طبق آ هم. باشند ها داراي رتبه استادیاري و باالتر می آن

ی در ایـن دانشـگاه   هزار دانشجو از مقطـع کـاردانی تـا دکتـري تخصصـ      16بیش از  1399

از تعـداد  . دانشجوي تحصیالت تکمیلـی هسـتند   4000اند که از این تعداد  مشغول تحصیل

نفـر   23582، تعـداد  1398هاي اسـتان خوزسـتان در سـال     دانشجو در زیر نظام 163351

نفـر در دانشـگاه    13773هاي دولتی استان هستند کـه از ایـن تعـداد،     دانشجویان دانشگاه

هـاي دولتـی    کنند یعنی بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه هواز تحصیل میشهید چمران ا

بنـدي پایگـاه    بـر اسـاس رتبـه   . استان در دانشگاه شهید چمران به تحصیل مشغول هسـتند 

تایمز"بندي  رتبه
1

 2020المللـی، در سـال    بنـدي بـین   هـاي رتبـه   یکی از معتبرترین نظام "

در . را کسب کرده اسـت  25دانشگاه برتر ایرانی رتبه 40دانشگاه شهید چمران اهواز از بین 

رتبه ارتباط با . المللی را کسب کرده است بین 170کشوري و  6بخش ارتباط با صنعت رتبه 

صنعت دانشگاه شهید چمران معادل رتبه دانشگاه استنفورد است که در گزارش تایمز به آن 

. شـده اسـت   14ر بخـش تحقیقـات   د و 15در بخش آموزش رتبه دانشگاه . شده است اشاره

باشد،  ها قطب علمی آموزش مداوم می همچنین داراي چهار قطب علمی است که یکی از آن

تواند در سطح محلـی اهـواز، اسـتان خوزسـتان، ایـران و       بنابراین دانشگاه شهید چمران می

  .منطقه خاورمیانه سهم مهمی در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده ایفا نماید

و ضرورت تحقیق حاضر از سه منظر؛ کمک به بازبینی و توسعه مبـانی نظـري   اهمیت 

هاي تجربی در تحقیقـات گذشـته و ارائـه تبیـین بهتـر از       مرتبط، بررسی ابهامات و گسست

هاي خاص شهر اهواز براي کمک به  ها و ویژگی هاي شهر یادگیرنده و توجه به ظرفیت مؤلفه

مسئله حاضر آن اسـت کـه شـهرداري    .بررسی است بلتقویت سرمایه انسانی و اجتماعی، قا

عنـوان نهادهـاي    ها بـه  طرف و دانشگاه عنوان سازمانی با کارکردهاي مختلف در شهر ازیک به

توانند براي ایجاد و توسعه شـهر یادگیرنـده همکـاري و تعامـل      علمی و فرهنگی چگونه می

ي در ایجـاد و توسـعه شـهر    طـورکلی نقـش تعـاملی دانشـگاه و شـهردار      داشته باشند؟ و به

  یادگیرنده چیست؟

  

                                               
1. Times Higher Education World University Ranking: THE
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  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته

اي کـه ایـده منـاطق یادگیرنـده اهمیـت پیـدا کـرد، بسـیاري از          از اواخر قرن بیستم، دوره

ــاحب ــاچینز  ص ــه؛ ه ــران ازجمل نظ
1

ــیچ)1968( ، ایل
2

ــون)1973( ، رانس
3

، وان در )1988(

زي
4

ــارویس)2006( ، ج
5

ــا)2008( مبرز، چ
6

ــکو ) 2010( و  2005، 1996، 1972(و یونس

به . این ایده را توصیف کردند ،، با مطالعات تطبیقی، پیمایشی و مرور متون تخصصی)2015

ها، مدل شـهر   ترین توصیف اعتقاد بسیاري از حامیان شهر و مناطق یادگیرنده، یکی از واضح

منافع عمده ایجاد شـهر  «ه مؤلفه اي که در آن بر س نظریه. است) 2015(یادگیرنده یونسکو 

یادگیرنده، ابعاد اصلی ایجـاد یـک شـهر یادگیرنـده و شـرایط زیربنـایی ایجـاد یـک شـهر          

هاي کلیدي شـهرهاي یادگیرنـده متنـاظر بـا      چارچوب ویژگی. شده است تأکید» یادگیرنده

 کننـده  بر این اساس، سه حـوزه اصـلی مـنعکس   . ها و شالوده آرم یونسکو است سقف، ستون

توانمندسازي و انسجام اجتمـاعی،  : اند از منافع عمده ایجاد یک شهر یادگیرنده مدرن عبارت

هـاي   در این سه حوزه، شش ستون، بلـوك . توسعه پایدار و توسعه اقتصادي و رونق فرهنگی

یادگیري فراگیر در سیستم آموزشی،  :دهند اصلی ساختمان یک شهر یادگیرنده را نشان می

هـاي کـاري، اسـتفاده     ها و جوامع، تسـهیل یـادگیري در محـیط    خانواده فراگیري دانش در

فرهنگ پویاي یادگیري  و هاي یادگیري نوین، ارتقاء کیفیت در یادگیري آوري گسترده از فن

کننـده شـرایط اساسـی بـراي سـاختن یـک شـهر         سه حوزه نیـز مـنعکس  . در طول زندگی

قـوي سیاسـی، نظـارت و مشـارکت همـه       اراده و تعهـد  :انـد از  یادگیرنده هستند که عبارت

.برداري از منابع ذینفعان و تجهیز و بهره

  

  پیشینه پژوهش

هاي تحقیقاتی و  زمینۀ شهرهاي یادگیرنده، غالب مطالعات موجود، در چارچوب تیمدر

اند ازجمله پروژه تلز هاي عملی هستند که در نقاط مختلف جهان صورت گرفته پروژه
7

 ،

                                               
1. Hutchins, R. M.
2. Illich, H.
3. Ranson, S.
4. Van Der Zee, H.
5. Jarvis, P.
6. Chambers, J.
7. TELS (Towards a European Learning Society )
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پروژه آي ایرن
1

الرا ، لی
2

، رصدخانه پاسکال
3

اما متأسفانه در کشور ما هیچ پروژه یا ... و  

شماري درزمینۀ مفهوم و  هاي انگشت طرح تیمی و عملی صورت نگرفته است و پژوهش

هاي شهر یادگیرنده  ، ابعاد و مؤلفه)1392کریمی و همکاران، (مدل جامعه یادگیرنده 

؛ حسینی و 1398یوسفی و همکاران، (ها  ص، شناسایی شاخ)1394نوروزي وند و همکاران،(

؛ 1395سرور و همکاران، (گیري این شهر  و شناسایی عوامل مؤثر بر شکل) 1394قلی پور، 

امیر انتخابی و همکاران، (، ارتباط شهر یادگیرنده و شهر خالق )1391بیات و همکاران، 

، )1394ان زاده، سلم(گیري شهرهاي یادگیرنده  ، مفاهیم، اصول و بسترهاي شکل)1397

یوسفی، شیعه، (بررسی ارتباط شهر یادگیرنده و سطح مشارکت شهروندان در شهر قزوین 

طورکلی وجه مشترك مطالعات  به. شده است انجام) 1399: خطیبی و سعیدي رضوانی

یابی شهرهاي ایران به شهر یادگیرنده نیازمند زمان و تمرکز در  آن است که دست یادشده

باشد و در تنظیم یک مدل راهبردي یا عملیاتی باید شرایط، بافتار و فلسفه این زمینه می

  .شده را در هر شهر در تیررس توجه قرارداد پذیرفته

هـایی   همچنین در بحث نقش و سهم آموزش عالی در توسعۀ منطقه یادگیري پژوهش

جامعـه  هاي آموزشـی در   نظران با بررسی موضوع نظام گروهی از صاحب. صورت گرفته است

هاي این نظـام بایـد فعـالیتی یکپارچـه      دارند که تمام بخشتأکیدیادگیرنده، بر این دیدگاه 

 ;Delanty, 2003; Hartley, 2000(براي بسترسازي تحقق جامعه یادگیرنـده آغـاز کننـد    

Knapper and Croply, 2001 (   ویـژه   و بر این باورند که آموزش عـالی و مؤسسـات آن بـه

ـ د و باید نقـش محـوري و پیشـگام را بـر عهـده بگیر     نتوان دانشگاه می ؛ 1376یونسـکو،  (د ن

Goddard and Chatterton, 1999 ؛Morgan, 2002Kitagawa, 2004 ,Longworth, 

؛ بیات و همکاران، PASCAL International Observatory 2014؛ OECD, 2007؛2006

معتقدنــد  )1996(ویــز تــا حــدي کــه النــگ ورث و دا). 1395؛ ســرور و همکــاران، 1391

تـرین مکـان بـراي     لآ ههاي جهانی در قلب انقالب یادگیري، اید عنوان سازمان ها، به دانشگاه

هـا را بـه پـذیرفتن     چنین مسـئولیتی آن  این. ایفاي موقعیت رهبري شهر یادگیرنده هستند

ال حـ  ها و هم در آموزششان، درعین کند، هم در پژوهش گراتري تشویق می مأموریت جامعه

در حیطـه رسـالت خـدمات، یونسـکو     . کننـد  المللی خود را نیز حفـظ مـی   روابط ملی و بین

                                               
1. International Education and Resource Network (iEARN)
2. Learning in Local and Regional Authorities (LILARA)
3. PASCAL Observatory
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بر بررسی و رفع  تأکیدافزایش  -1:دارد دانشگاه باید موارد زیر را انجام دهد تأکید) 1994(

هاي ناشی از تغییـرات سـریع اجتمـاعی، اقتصـادي، محیطـی، فنـاوري و        مشکالت و بحران

هدفمند امکان دسترسی تخصصی به شبکه یادگیري و وسایل کمک  گنجاندن -2و سیاسی

 ,Dohman(منظور برانگیختن افراد بـراي یـادگیري    یادگیري در مؤسسات آموزش عالی به

1999.(  

عنوان یک منبع تخصصی و ظرفیت  درباره رسالت پژوهشی هم آموزش عالی به

عنوان  المللی، به هاي بین فرودگاههاي برجسته، مانند  تحقیقاتی، داراي اهمیت است؛ دانشگاه

. اند شده هاي شهرها و مناطق رقابتی موفق در جهان شناخته یک عنصر مهم در بین ویژگی

شده است براي  اي که در آن واقع براي دانشگاه، منابع، منافع و حمایت از شهر و منطقه

ایده تعامل . رونق و رفاه آن و همچنین شرایط راحت و روابط محلی سازنده، مهم باشد

 ,OECD(دانشگاهی، با خود، ایده تولید مشترك دانش و منافع مشترك را به همراه دارد 

توان  الفارقی نیست؛ چون دانشگاه را می ها به فرودگاه، قیاس مع تشبیه دانشگاه). 2007

جا و مبادله  محل آمدوشد افراد مختلفی دانست که کاالهاي فرهنگی را با خود جابه

محور و رسیدن به  ها باید مشکالت کشورهاي خود را در مسیر توسعه دانش آن.کنند می

ها  هایی را براي آن حل وتحلیل کنند و با انجام پژوهش راه جامعه یادگیري، شناسایی و تجزیه

اي  اي را پیشنهاد کنند تا کشورهایشان بتوانند آینده هاي نوآورانه جستجو، کرده و دیدگاه

، دوك)1996(1دوهمن ). 1376و، یونسک(بهتر بسازند 
2

نیز بر ) 1388(و یونسکو ) 2002(

نقش پژوهشی دانشگاه و تولید و اشاعه دانش و ارزیابی آن در توسعه منطقه یادگیرنده 

اي نیز برخی  منطقه -پذیري و پاسخگویی محلی  حال، ایده مسئولیت بااین. کنند می تأکید

دهد  ادي آکادمیک هستند، تحت تأثیر قرار میها را که نگران از دست دادن آز دانشگاه

)OECD, 2007 .(  

دهد که مؤسسات آموزش  در گزارشی پیشنهاد می) 2014(رصدخانه جهانی پاسکال 

هاي مؤسسات برگزیده، مؤسسات  عالی در پاسخ به این فشارها خود را دریکی از دسته

ها  همه گروه. ندي کنندب اي طبقه فشرده، مؤسسات آموزشی و مؤسسات منطقه -تحقیقاتی 

ها بر اساس اولویت نسبی  کنند و تمایز بین دسته از هر مأموریت تا حدي حمایت می

.ایجادشده براي هر یک از طرفین است

                                               
1. Dohmen, G.
2. Duke, CH.
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  1روش

پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردي
2

منظور توصـیف   و در زمرة تحقیقات کیفی است که به

ه، کارشناسـان و مـدیران شـهرداري    علمـی دانشـگا   عمیق و غنی، از دیدگاه اعضـاي هیئـت  

شهر اهواز و براي ارائۀ الگـوي ایجـاد شـهر یادگیرنـده، از راهبـرد نظریـه داده بنیـاد        کالن
3

استرواس و کوربین«
4

کننـدگان در پـژوهش، شـامل اعضـاي      مشارکت. استفاده کرده است» 

هر اهـواز  شـ  علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، کارشناسان و مدیران شـهرداري کـالن   هیئت

گیري هدفمند بودند که با روش نمونه
5

اي و زنجیره
6

گیـري تـا زمـانی     نمونـه . انتخاب شدند 

نفـر اشـباع نظـري    23ها پس از مصاحبه با  ادامه پیدا کرد که در فرایند گردآوري داده
7

بـه   

قبـول اطالعـاتی از    مالك انتخاب نمونه، داشتن اطالعات مناسب و اشـراف قابـل  . دست آمد

هاي شهري بود تا بتوانند پژوهشگر را در شکل دادن مـدل   ها و محدودیت ها، ظرفیت قابلیت

شد که یـا تجربـه    وجو می ها باید در افرادي جست طبیعتاً این ویژگی. نظري خودیاري دهند

ــاتی و تصــمیم  کــاري مســتقیم در شــهرداري ــدگان و  هــا را در ســطوح مــدیران عملی گیرن

هاي آکادمیک و  شند و یا در حوزه نظري و علمی، از تخصصریزان شهرداري داشته با برنامه

  . همچنین تجارب اجرایی و مدیریتی در دانشگاه برخوردار باشند

گیري نظري که بر مفهوم مقایسه استوار است، مراجعه به افراد و رویدادهایی  در نمونه  

جایی ادامه یافت که این کار تا . ها را به حداکثر برسانند مهم است که امکان کشف گوناگونی

ها و اطالعات و تشریح مدل مفهومی موردنظر با تمام جزئیات و با  بندي مربوط به داده طبقه

به عبارتی پژوهشگر از طیف افراد بالقوه براي مصاحبه، کسانی را انتخـاب  . دقت ممکن شود

تا امکان ساخت هاي موردنیاز را غنی نمایند  کرد که بتوانند در فرایند گردآوري، خزانه داده

هـاي نیمـه سـاختاریافته تـا زمـان       هاي پژوهش، از طریق مصـاحبه  داده. نظریه فراهم شود

اي مـدون   نبود اسناد توسعه. ها و اشباع نظري گردآوري شدند کفایت نظري داده دستیابی به

هاي متخصصان دانشگاهی و مدیران شهري و مکتوم بودن  اعتنا، ناشناخته بودن دیدگاه قابل

هاي فکري این دو گروه و مزیـت روش داده بنیـاد در دسترسـی بـه یـک       ها یا تفاوت ابتقر

                                               
1. Method
2. Applied study
3. Grounded Theory Method
4. Strauss, A.L., and Corbin, J
5. Purposeful Sampling
6. Chain sampling
7. Theoretical Saturation
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شـود، و در   بنانهـاده مـی  ... نظران و  هاي ذینفعان و صاحب نظریه که عمالً بر تحلیل گفتمان

  کل، ضرورت خلق تصویر دقیقی از فرایندهاي اجتماعی نهفته درداده هـا بـه تعبیـر واکـر و     

می ریک
1

  . دالیل ترجیح این روش است از) 2006(

ها و احتمال کشف  تناسب با موقعیت، کارآمدي در عمل، توجه به افراد و احساسات آن  

در . هاي موجود در یک محیط نیز از مزایا و دالیل انتخاب این روش هستند برخی پیچیدگی

این الگو شش مقوله پدیده محوري
2

ی، شرایط علّ
3

، راهبردها
4

اي ، شـرایط زمینـه  
5
شـرایط   ،

گر مداخله
6

و پیامدها 
7

پدیده محوري؛ مرکز فرایند در حال بررسـی اسـت   . بندي شدند طبقه 

هایی هسـتند کـه نسـبت بـه      ی؛ مقولهشرایط علّ. شوند ها به آن ربط داده می که سایر مقوله

اي؛ شرایط خاصی است که  شرایط زمینه. گذارند پدیده محوري مقدم بوده و بر آن تأثیر می

گر؛ شرایط عمومی اسـت کـه بـر راهبردهـا تـأثیر       شرایط مداخله. گذارد ردها اثر میبر راهب

هایی  کنش ها یا برهم راهبردها؛ کنش. سازد ها را تسهیل یا محدود و مقید می گذارد و آن می

ها  کنش ها و برهم شود و پیامد حاصل این کنش است که براي اداره پدیده محوري اعمال می

هاي مصاحبه در قالب شش پرسـش   بر این اساس پرسش). 1386امامی،  فرد و دانایی(است 

عد نظریه داده بنیاد است، ارائه شدند؛شفاهی که دربرگیرنده پنج ب  

شهر اهواز توسـط   باعث ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده در کالن اي چه عوامل اصلی -1

  )شرایط علی(شود؟  شهرداري و دانشگاه می

عه شهر یادگیرنده توسط شهرداري و دانشـگاه چـه راهبردهـاي    براي ایجاد و توس -2

)راهبردها(اي وجود دارد؟  پیگیري در حوزه آموزش، پژوهش و خدمات مشاوره اصلی قابل

کننده یا مانع و محدودکننده راهبردهاي پیشـنهادي شـما    ترین عوامل تسهیل مهم -3

  )گر شرایط مداخله(از چه هستند؟ براي ایجاد شهر یادگیرنده توسط دانشگاه و شهرداري اهو

هاي اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و فنـاوري بـراي ایجـاد و        بسترها و زیرساخت -4

شرایط (ها و شهرداري چه هستند؟  شهر اهواز توسط دانشگاه توسعه شهر یادگیرنده در کالن

)اي زمینه

                                               
1. Walker, D., & Myrick, F.
2. Core Category
3. Casual Conditions
4. Strategies
5. Context Conditions
6. Intervening Conditions
7. Consequences
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شما در ایجـاد  کارگیري راهبردهاي پیشنهادي  ترین پیامدها و دستاوردهاي به مهم -5

مـدت و بلندمـدت بـراي دانشـگاه، شـهر و       مـدت میـان، میـان    یک شهر یادگیرنده در کوتاه

  )پیامدها(اند؟  شهر اهواز کدم شهرداري کالن

آمده، الگوي مطلوب براي ایجاد شهر یادگیرنـده   دست با اتکا به متغیرها و عوامل به -6

  )مدل پدیده محوري و کل(شهر اهواز چگونه است؟  در کالن

شـده، بـا اسـتفاده از     منظور تکوین نظریۀ  داده بنیاد گـردآوري  هایی که به تحلیل داده

رمزگذاري نظري
1

هـاي   در این شیوه، ابتـدا رمزهـاي مناسـب بـه بخـش     . گرفته استانجام 

بندي شـد کـه    ها دسته ها اختصاص داده شد و سپس این رمزها در قالب مقوله مختلف داده

شود، در ادامه پژوهشگر با اندیشیدن در مـورد ابعـاد    نامیده می2اري آزاد این فرایند، رمزگذ

ها به رمزگذاري محوري ها و یافتن پیوندهاي میان آن متفاوت این مقوله
3

مهـر  (اقدام کـرد   

معیارهاي باورپذیريها از طریق قابلیت اعتماد مصاحبه). 267: 1386زاده و همکاران، علی
4

 ،

باورپذیري
4

پذیري ، انتقال
5

پذیري ن، اطمینا
6

، تأیید پذیري
7

  . به دست آمدلینکلن و کوبا  

در این . کاربرده شد منظور تضمین باورپذیري در مرحله کیفی، روش بازبینی اعضا به به

شده و تفسیرهاي صورت گرفته و معـرف بـودن تفاسـیر و     خصوص، تمام مضامین استخراج

پـذیري   براي تضـمین انتقـال   .مضامین در یک فرایند دوطرفه بین نگارندگان بازبینی شدند

تالش شد تـا تمـام جزئیـات مربـوط بـه مفـاهیم و مضـامین اصـلی و فرعـی و همچنـین           

نظران و موانـع پـیش    گزینی هدفمند و اقدامات صورت گرفته براي دستیابی به صاحبنمونه

هاي پژوهشی نیز تالش شد تا با  در خصوص قابلیت اتکا و اطمینان به یافته. رو تشریح شود

ــدگاه ت ــات و دی ــه ادبی ــه ب ــداد     وج ــی و تع ــه گزین ــوص نمون ــه در خص ــی ک ــاي مختلف ه

نظـران بـراي مصـاحبه بـه روش      کنندگان وجود دارد، تعـداد مشخصـی از صـاحب    مشارکت

  .اي انتخاب شوند هدفمند و زنجیره

  

                                               
1. Theoretical coding
2. Open coding
3. Xial coding
4. Credibility
5. Transferability
6. Dependability
7. Confirmability
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  ها یافته

کنندگان اسـت کـه باهـدف     ها با مشارکت هاي پژوهش، حاصل کدگذاري متن مصاحبه داده

شـهر اهـواز و از طریـق     ی الگو براي ایجاد شهر یادگیرنده با محوریت دانشگاه در کالنطراح

 ،اي، راهبردي و پیامدهاي حاصل از کـاربرد اسـتراتژي   اي، مداخله ی، محوري، زمینهابعاد علّ

هـاي محـوري و    هـاي کلـی، مقولـه    ها بـراي یـافتن مقولـه    رونوشت مصاحبه. اند شده تحلیل

باز، استخراج کد 834طی فرایند کدگذاري تعداد . طور منظم بررسی شدهاي فرعی به مقوله

ـ      38ها تعداد  شد و از تلفیق آن ی، مقوله احصاء گردید و در شـش مقولـۀ اصـلی شـرایط علّ

گر، راهبردها و پیامـدهاي ایجـاد و توسـعۀ     اي، شرایط مداخله پدیدة محوري، شرایط زمینه

  .بندي شدند شهر یادگیرنده دسته

  

  شهر اهواز ی مؤثر بر ایجاد شهر یادگیرنده در کالنط علّشرای

ی عنوان شرایط علّ با1هاي جدول  ها منجر به استخراج مؤلفه نتایج کدگذاري مصاحبه

  .براي ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده شده است

  ی براي ایجاد و توسعه شهر یادگیرندهشرایط عّل- 1جدول 

  کدهاي باز  ها مقوله  ابعاد

  یعلّشرایط 

الزامات جامعۀ بافرهنگ 

یادگیري براي زیستن

سوق یافتن به سمت یادگیرندگی مداوم به دلیل پیشرفت علم، 

  تکنولوژي و بنیادهاي فکري

گرایش به تغییر رویکرد 

مدیریت شهرداري به 

سمت مدیریت یکپارچه 

شهري و بازنگري قوانین

ا دشوار بودن تطبیق نظریات جدید شهر و مدیریت شهري ب

سال پیش، عدم انطباق وظایف و اختیارات  65قوانین 

گذاري  شهرداري، عدم وجود نقش حاکمیتی و سیاست

شهرداري در شهر، ضرورت تحقق مدیریت جامع و یکپارچه 

ها در ساختار  شهري در شهر، مغفول ماندن شهرها و شهرداري

  نظام اداري

الزام دانشگاه به تعامالت 

ها و محیط  با شهرداري

طرافا

هاي عملیاتی دانشگاه در شهرداري،  فرصت اجرایی کردن پروژه

رشد دانشگاه و بهبود وضعیت شهر درنتیجه تعامل مناسب 

دانشگاه و شهرداري، تحقق بهتر اهداف دانشگاه با استفاده 

  از دستاوردهاي آن... شهرداري، صنایع و

ها و فرهنگ  وجود فناوري

دیجیتالی و نیاز به 

مریادگیري مست

اي منابع دیجیتال و دسترسی به  هاي شبکه گسترش زیرساخت

  فضاي مجازي
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گرایش به تغییر رویکـرد مـدیریت شـهرداري بـه سـمت مـدیریت        1بر اساس جدول 

. ها اسـت  هاي مستخرج از مصاحبه ترین مؤلفه یکپارچه شهري و بازنگري قوانین یکی از مهم

  :کند بیان می 7شونده شماره  مثالً مصاحبه

ا با مدیریت شهري مواجه هستیم که قوانین و ضوابطش مربوط بـه سـال   م"

شـده   ها نوشـته  سال پیش، قانونی براي شهرداري 65است؛ یعنی بیش از  1334

ها را مشخص کرده اسـت و مـا از چـارچوب ایـن قـانون       که اختیارات شهرداري

ایـن چـالش   هاي نظارتی بـا   در برخی از کارها با دستگاه. توانیم خارج شویم نمی

 65. شویم که قانون در این مورد به شما فـالن اجـازه را نـداده اسـت     مواجه می

هاي حـوزه شـهري متفـاوت از     سال پیش شهرها، ابعادشان، تفکراتشان و نظریه

هـا و   سـال پـیش، مؤلفـه    65اآلن بوده، بعد مـا بخـواهیم اکنـون بـا چـارچوب      

پس ابتـدا بایـد   ... ن سخت استهاي جدید را اجرایی کنیم، اصالً تلفیق ای نظریه

نویسی به نام قانون مـدیریت   هایی انجام شد و پیش پیگیري. قوانین اصالح شوند

هـاي آن حـذف    شهري تدوین شد و به الیحه تبدیل شد هرچند خیلی از بخش

  ".شد

  :کند در این مورد بیان می 12شونده شماره  همچنین مصاحبه

هاي مختلف زیر نظر  ست و بخشدر کشورهاي دیگر شهرداري مدیر شهر ا"

شهرداري است اما در ایران شهرداري صرفاً بخشی از خـدمات را در اختیـار دارد   

شـود شـهرداري در خیلـی مـوارد خـود را       و این عدم مدیریت شهري باعث مـی 

هـا،   کاري خالی کردن از برخی مشکالت شهري، دوباره هشانمتولی ندادند و یا با

  ".شود...ها و موازي کاري

ها بیانگر این است که مدیران و نخبگان شـهر اهـواز، یکـی از     نتایج حاصل از مصاحبه

ی را گرایش به تغییر رویکـرد مـدیریت شـهرداري بـه سـمت مـدیریت       ترین شرایط علّ مهم

درواقع بخشی از وظایف شهري در اختیار خـود  . دانند یکپارچه شهري و بازنگري قوانین می

شهرداري براي هماهنگ کردن بـه  . اکثر شهرهاي کشور است شهر است و البته این مشکل

هاي مختلف، براي هماهنگی هـر فعالیـت و اقـدامِ     دلیل عدم وجود هماهنگی میان دستگاه

بسا کـه   د و چهنشو ها و زمان زیادي را متحمل می هزینه ،مشارکتی ولو جزئی با دیگر نهادها

  .شویم ها می کاري هها و دوبار هاي شهر شاهد موازي کاري در فعالیت
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  شهر اهواز اي مؤثر بر ایجاد شهر یادگیرنده در کالن شرایط زمینه

  .شده است 2جدول هاي مؤلفهاستخراجبهمنجرها مصاحبهتحلیلنتایج
  

  اي براي ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده شرایط زمینه -2جدول 

  کدهاي باز  ها مقوله  ابعاد

  شرایط

  اي زمینه

فناوري، هاي  زیرساخت

عمومی و فرهنگی

ونقل و خـدمات عمـومی،    هاي حوزه حمل نیاز به زیرساخت

  هاي فرهنگی شهر ضعف زیرساخت

قدرت و بافتار سیاسی، 

اجتماعی و ایدئولوژیکی حاکم 

هاي  بر مدیریت و فعالیت

یادگیري شهرداري اهواز

هاي سیاسی و قومی  ساخت قدرت، فرازها و فرودهاي طیف

ــهرداري و  ــرات    در ش ــدن تفک ــب ش ــهر، غال ــوراي ش ش

ــدن برخــی فعالیــت  ــدئولوژیکی و در حاشــیه مان ــا در  ای ه

هـاي شـوراي    شهرداري، احساسی و سیاسی بودن فعالیـت 

شهر و شهرداري اهواز، فضاي تبلیغاتی و انتخابـاتی حـاکم   

  بر شوراها، خویشاوند گرایی در انتصابات

وجود مرکز آموزش علمی 

کاربردي شهرداري اهواز
وجود مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري اهواز

وجود دانشگاه مادر شهید 

شاپور در  چمران و جندي

  اهواز

گروه آموزشی  53با (هاي مادر شهید چمران  وجود دانشگاه

ــیلی،   333و  ــته تحص ــی،   57رش ــن علم ــانون  8انجم ک

ــا (شــاپور  و جنــدي) کــانون اجتمــاعی 9فرهنگــی و   11ب

  در اهواز) کانون فرهنگی 17انجمن علمی،  15دانشکده، 

تأمین منابع مالی موردنیاز 

هاي شهر یادگیرنده پروژه

هاي حاکمیتی و نظارتی فراتر  هماهنگی و رایزنی با دستگاه

از شهرداري در جهت تأمین بخشی از منابع مـالی طـرح و   

بودجـه و   هاي معنـوي و تـداوم طـرح، تعیـین     هم حمایت

  منابع مصرف آن

هاي علم و  اندازي خانه راه

سازي علوم براي  ساده

شهروندان

هاي علم، تدوین تقویم آموزشی، تهیه برنامه  اندازي خانه راه

هاي آموزشـی   به زبان عام توسط محققین، برگزاري کارگاه

هــا و  ســراها و کتابخانــه هــاي علمــی در فرهنــگ و کــالس

  سازي علم انشگاه جهت عمومیهاي مجازي توسط د کالس

نشینی  فاصله طبقاتی و حاشیه

گسترده

نشـین، وندالیسـم و تخریـب     وجود جمعیت شناور و حاشیه

هـا از شـهر و    گرایی درنتیجه فاصله طبقاتی، خروج سرمایه

اي، بدقوارگی و  وساز در مناطق ارزان و حاشیه انجام ساخت

لمـان  رویه فیزیکی شـهر، بـه هـم خـوردن مب     گسترش بی

  شهري
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اي و  هاي قومی، قبیله تفاوت

فرهنگ اجتماعی متفاوت 

زمان بافت  وجود هم(

روستایی، عشایري و شهري 

)در شهر اهواز

گرایـی، بـروز تضـاد و     عدم وفـاق اجتمـاعی درنتیجـه قـوم    

کشـمکش اجتمـاعی، وجــود بافـت روسـتایی، عشــایري و     

ز شهري توأم در شهر اهواز، کاهش سرمایه اجتماعی و بـرو 

هاي سیاسـی و   ب و پستصدعوا و کشمکش در کسب منا

ــه درنتیجــه    ــه جامع ــه بدن ــن دعواهــا ب ــال ای اداري و انتق

  اي اختالفات قومی و قبیله

جابجایی جمعیتی و مشکالت 

تی و سناشی از مهاجر فر

شهر  مهاجرپذیري در کالن

اهواز

گذارها از  ها و سرمایه عدم ماندگاري در شهر، خروج سرمایه

تی شهر، خروج نخبگان علمـی و  سرنتیجه مهاجر فرشهر د

فکري، افراد باروحیه فعال و تحرك اجتماعی باال، نیروهاي 

هـاي شهرنشـینی و    کار ماهر و متخصص، افراد بـا مهـارت  

وضعیت اقتصـادي مطلـوب، شـتاب مهـاجرت از روسـتا و      

شـدن شـهر بـه کارگـاه      شهرهاي محروم به اهـواز، تبـدیل  

  شهرنشینان صنعتی و خوابگاه براي

  

ــدول   ــاس ج ــر اس ــاجر فر   2ب ــی از مه ــکالت ناش ــی و مش ــایی جمعیت ــجابج تی و س

در . ها است هاي مستخرج از مصاحبه ترین مؤلفه شهر اهواز یکی از مهم مهاجرپذیري در کالن

  :کند شونده شماره پنج بیان می این خصوص مصاحبه

حـال حاضـر بـه    شهر اهواز به دلیل شرایطی که بعد از انقالب داشته و در "

دلیل شرایط اقلیمی، جابجـایی جمعیتـی متعـددي را تجربـه کـرده، جابجـایی       

ما باید روي شـهروندان  . جمعیتی یکسري عوامل فرهنگی به دنبال خودش دارد

چون عمالً یک قشر نخبـه از شـهر   . ها را آموزش دهیم جدید شهر کارکنیم و آن

یـا در روسـتاها زنـدگی    شوند و شهروندان جدیدي که خیلی هاشـون   خارج می

صـرف مسـائل اقتصـادي وارد اهـواز      کردند و یـا در شـهرهاي کوچـک و بـه     می

به دلیل . هاي ما از خیلی شهرهاي دیگه باید بیشتر باشد یعنی آموزش. شوند می

  ".نشین زیادي داریم اینکه ما جمعیت شناور و حاشیه

عی، بـدقوارگی شـهر و   هاي اجتمانشینی جرائم و آسیببدون شک این حجم از حاشیه

  .گسترش بی رویه فیزیکی شهر و به هم خوردن مبلمان شهري را در پی دارد
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  گر مؤثر بر ایجاد شهر یادگیرنده درکالن شهر اهواز شرایط مداخله

گر در جـدول   هاي مداخله ها منجر به استخراج مؤلفه نتایج کدگذاري و تحلیل مصاحبه

  .شده است 3

  گر براي ایجاد و توسعه شهر یادگیرندهشرایط مداخله - 3جدول 

  کدهاي باز  ها مؤلفه  ابعاد

شرایط 

  گر مداخله

هاي علمی کشور و نوع  سیاست

و میزان نگاه دانشگاه به بیرون 

در بخش (هاي خود  از چارچوب

عرضه و تقاضاي توسعه 

)یادگیري شهري

هـاي   در قالب تعیین اولویت(طرح تقاضا از طرف شهرداري 

  هاي وزارت علوم ، سیاست...)ها و  نامه همپژوهشی، تفا

ضعف در عملیاتی کردن 

مباحث علمی و ارائه 

هاي علمی و یادگیري  نوآوري

مراکز آموزش عالی شهرستان

قـدیمی بــودن منـابع و دیــدگاه برخـی اســتادان، تــدریس    

مباحث تئوري و غیرکاربردي در آمـوزش کارکنـان، ضـعف    

هـاي علمـی، عـدم     بحث استادان در کار اجرایی و عملیاتی

هـاي شـهر،    دقت و انگیزه برخی استادان براي بررسی ضعف

  روز و فاخر نبودن کارهاي دانشگاه به

کمبود منابع درآمدي الزم 

شهرداري براي ایجاد و توسعه 

شهر یادگیرنده

پایین بودن سطح درآمـدهاي شـهرداري از محـل عـوارض     

شـهرداري در  نوسازي، عدم پرداختن یارانه توسط دولت به 

هاي اخیر، ثابت ماندن درآمد شهرداري به دلیل پـایین   سال

وساز، ضـرورت   گذاري در شهر و ساخت آمدن میزان سرمایه

کمک گرفتن از متخصصین دانشگاه درزمینۀ متنوع سـازي  

منابع درآمدي و افزایش راندمان کار شهرداري، پایین بودن 

  سطح خدمات به دلیل کمبود منابع درآمدي

گاه و رویکرد انتقادي ن

هاي  دانشگاهیان به فعالیت

شهرداري

هاي انتقادي پرمخاطب بـراي تحلیـل عملکـرد     ایجاد برنامه

هاي جـدي در   ها به ضعف مدیریت شهري و آگاه نمودن آن

حوزه یادگیري و آموزش، عـدم نگـاه انتقـادي اسـتادان بـه      

  هاي شهري کارها و فعالیت

آموزش به شهروندان و 

دسازي کارکنان براي توانمن

ایفاي نقش در پروژه شهر 

یادگیرنده توسط دانشگاه و 

شهرداري

ــه     ــواد رایان ــاد س ــت ایج ــهروندان جه ــه ش ــوزش ب اي،  آم

توانمندســازي و آمــوزش عمــومی و تخصصــی در ســطوح  

مختلـف کارمنـدي و کــارگري، ایجـاد انگیـزه در نیروهــاي     

ي سواد، تغییـر دیـدگاه و درك ضـرورت تغییـر، برگـزار      کم

هـا بـه    ها، آموزش چگـونگی اجـراي برنامـه    ها و دوره کارگاه

کارکنان توسط دانشگاه، آموزش مجازي بـراي کارکنـان بـا    

  سپاري آموزش به دانشگاه حجم باالي کار اجرایی، برون
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آموزش به شهروندان و توانمندسازي کارکنان براي ایفاي نقش در پروژه شهر 

گر مهم براي ایجاد و توسعه شهر  از شرایط مداخله یادگیرنده توسط دانشگاه و شهرداري

مثالً در مورد تغییر دیدگاه و درك ضرورت . یادگیرنده با همکاري دانشگاه و شهرداري است

  :کند بیان می 2شونده شماره  تغییر مصاحبه

اولین کار دانشگاه بسط مفهوم شهر یادگیرنـده و القـاي آن بـه مسـئولین     "

ریـزي کشـورهاي    شده و در ادبیـات و برنامـه   ه ابداعاین مفهوم جدیدي ک. است

شده را بایـد دانشـگاه بـراي مسـئولین و برنامـه ریـزان شـهر         دیگر به کار گرفته

  ".نهادینه کند و آن را به ارزش تبدیل کند

گر براي بسط و نهادینه کردن شهر یادگیرنده، باور به مسئله  بنابراین یکی از شرایط مداخله

در ابتدا نیاز هست که مسئولین مدیریت  پسسازي آن است،  ضرورت پیاده شهر یادگیرنده و

  .هاي الزم را دریافت کنند شهري با مفاهیم، الزامات و موانع این امر آشنا شوند و آموزش
  

  راهبردهاي ایجاد شهر یادگیرنده درکالن شهر اهواز

جهت ایجاد  4ل ها منجر به استخراج راهبردهاي مندرج در جدو نتایج تحلیل مصاحبه

  .شهر اهواز با همکاري دانشگاه و شهرداري شده است در کالنو توسعه شهر یادگیرنده
  

  راهبردهاي ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده -4جدول 

  کدهاي باز  ها مؤلفه  ابعاد

  

  

  

  

  

  راهبردها

  

  

  

  

  

  

هاي علمی، فکري، گیري از ظرفیت بهره

آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه

هاي شهرداري با کمک  احیاي پروتکل

  هاي آموزشی دانشگاه گروه

هاي  هاي کانون استفاده از ظرفیت

دانشجویی و دانشجویان مستعد در سطح 

  هاي آموزشی محالت براي انجام فعالیت

سازي علوم  هاي علم و ساده اندازي خانه راه

  انبراي شهروند

 تبادل اطالعات بین شهرهاي یادگیرنده در

  المللی سطح ملی و بین

 طراحی و تولید محتواي آموزشی و

براي شهروندان و کارکنان (یادگیري 

  توسط دانشگاه) ها سازمان

اي در  نامه هاي پایان گیري از ظرفیت بهره
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  کدهاي باز  ها مؤلفه  ابعاد

  

  

  

  

  

  

  

  راهبردها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي  هاي منطقه جهت انجام پروژه دانشگاه

  مطالعاتی شهرداري

هاي اجراي شهري  ائید طرحتأسیس مرکز ت

متشکل از کارشناسان علمی نهادهاي اجرایی 

  و دانشگاه

هاي علمی و فکري  استفاده از ظرفیت

دانشگاه در بخش طراحی، مشاوره، نظارت و 

  ارزیابی پروژه شهر یادگیرنده

هاي  هاي مشترك و اتاق اندازي کارگروه راه

  فکر با دانشگاهیان

مرزي باکالن  برون شهري و تعامالت کالن برون

تر داخلی و  یافته شهرها و شهرهاي توسعه

المللی فعال  جهانی و همچنین نهادهاي بین

مانند یونسکو

 پیوستن به شبکه جهانی شهرهاي

هاي سازماندریادگیرنده یونسکو و عضویت

وزیستیمحیطوشهريحوزةدر(المللی  بین

  )فرهنگی

 استفاده از تجارب کشورها و شهرهاي

  ها سازي آن مختلف و بومی

گیري از تجارب مشابه شهرهاي فعال  بهره

  اي در حوزه آموزش، پژوهش و خدمات مشاوره

جانبه براي همه اقشار و  نیازسنجی علمی و همه

هاي شهروندي و همچنین نیاز سازي  گروه

متناسب با اهداف تحولگرایانه و مبتنی بر 

توسعه

 ا، ه شناسایی ظرفیت(نیازسنجی دقیق

هاي  و تعیین اولویت) کمبودها و مشکالت شهر

  پژوهشی شهر

 بسط و نهادینه کردن مفهوم شهر یادگیرنده

توسط دانشگاه و القاي آن به مسئولین شهر از 

  ...ها و ها، کنفرانس طریق برگزاري نشست

گیري  نهادینه کردن آموزش شهروندي با بهره

هاي رسمی دولتی،  هاي سازمان از همه ظرفیت

نهاد،  هاي مردم بخش خصوصی و انجمن

هاي اجتماعی، شوراها و  ها، شبکه رسانه

هاي مذهبی، محلی، ادبی،  شورایارها، انجمن

...هنري، گردشگري و 

هاي  تشویق به یادگیري از طریق طرح

  .)گردشگري ادبی، گردشگري هنري و(خالقانه 

هاي فرهنگی، هنري و  تدوین فعالیت

زندگی روزمره  اجتماعی براي غنی کردن

  شهروندان

 توسعه آموزش شهروندي توسط همه

  نهادهاي شهر به فراخور وظایف سازمانی
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  کدهاي باز  ها مؤلفه  ابعاد

  

  

  

  

  

  

  راهبردها

طراحی ساختارها و تشکیالت موردنیاز در 

ربط و ایجاد  شهرداري و مجموعه مؤسسات ذي

و توسعه نهادهاي مختلف

 تشکیل کمیته شهر یادگیرنده با حضور

  همه ذینفعان

شهرداري مکانیزه کردن فرایندهاي  

 تفکیک شهر به (تقویت محله محوري

  )هایی با تشخیص و هویت خاص خود محله

اي هاي واسطه تقویت سازمان  

و تحریک به رسانی، هویت بخشی اطالع

یادگیري در طراحی منظر شهري، نماهاي 

صورت  هاي شهري به شهري، نمادها و نشانه

مستمر و هدفمند

هاي  یامتحریک به یادگیري و استفاده از پ

آموزشی در طراحی منظر شهري، نماهاي 

  هاي شهري شهري، نمادها و نشانه

رسانی مستمر و شفاف به شهروندان  اطالع

در طراحی منظر شهري، نماهاي شهري، 

  هاي شهري نمادها و نشانه

خاطر  تقویت هویت شهروندي و تعلق

شهروندان به شهر در طراحی منظر شهري، 

  هاي شهري شانهنماهاي شهري، نمادها و ن

مدت،  مدت، میان هاي کوتاه تدوین برنامه

بلندمدت براي ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده

طراحی یک برنامه اجرایی گسترده، بلندمدت و 

هاي مختلف در قطعات  اي در بخش مرحله

  اي آن سازي مرحله مختلف مثل پازل و پیاده

بر  تأکیدمنظور  برند سازي شهر یادگیري به

  آن در گفتمان عمومی نقش

اعمال برچسب شهر یادگیرنده براي کلیه 

بر نقش آن  تأکیدمنظور  هاي مرتبط به پروژه

  در گفتمان سازي عمومی

  

گیري از  شوندگان بهره ترین راهبردهاي پیشنهادي توسط مصاحبه یکی از مهم

در این . شده است هاي علمی، فکري، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه عنوان ظرفیت

  :کند شونده شماره هفده بیان می خصوص براي نمونه مصاحبه

البته با این شرط کـه  . تواند حضور پررنگ و مؤثري داشته باشد دانشگاه می"

روحیه باز و اشتیاق حضور دانشگاه را بپذیرند که در خیلی از مـوارد  مسئولین با

دار وظـایف   ند عهـده توا دانشگاه می. حضور دانشگاه در حد زینت المجالس است

هـاي موردنیـاز    آموزش کارشناسان و متخصصین در رشته: آموزش -1: زیر باشد
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هـاي   در قالـب رشـته  ) البته با یک نیازسنجی دقیـق و جدیـد  (شهر و شهرداري 

هـاي پژوهشـی کـه     ایجاد کـارگروه : پژوهش -2. مدت هاي کوتاه علمی و یا دوره

زه مشـکالت شـهري شـود و کـار     هاي پژوهشـی در حـو   منجر به تعیین اولویت

هـاي پژوهشـی دانشـگاهی     طـرح  -الـف : هـا در قالـب   حل پژوهشی براي ارائه راه

هـا و نهادهـاي دولتـی و     در قالب انعقـاد همکـاري بـین سـازمان     -؛ ب)داخلی(

تأسـیس مرکـز تائیـد     -هاي پژوهشی؛ پ بخصوص شهرداري جهت اجراي طرح

رشناسان علمی نهادهاي اجرایی هاي اجرایی شهري که متشکل از کا علمی طرح

اي  منظور اینکه هیچ طرح و پـروژه  و دانشگاه با اکثریت اعضاي دانشگاهی آن، به

و البتـه بعـد   . شود مگر تائید این مرکـز را داشـته باشـد    در سطح شهر اجرا نمی

: اي بخـش خـدمات مشـاوره    -3. نظارتی آن نیز توسط ایـن مرکـز تائیـد گـردد    

اقتصاد شـهري،  : اي ارائه کند هاي زیر خدمات مشاوره مینهتواند در ز دانشگاه می

شناسی شهري، روانشناسی شهري، مدیریت شـهري،   شناسی شهري، مردم جامعه

شـهري،   ریـزي  برنامـه جغرافیاي شـهري، فضـاي سـبز و پـارك، مبلمـان شـهري،       

قبل از انقالب معاون پژوهشی دانشگاه، رئیس انجمن شـهر  . مهندسی شهرسازي

اي تنگاتنـگ   گونه بوده و ارتباط دانشگاه و شهرداري به) راي شهر فعلیشو(اهواز 

  ".برقرار بود

ها، تجربیات و ابتکارات و  ها به دلیل تولید، انتشار دانش جدید و تبادل ایده دانشگاه

کهقوياتکا به پتانسیلفرد هستند و با ابعاد منحصربهتمامدرها پدیدهتمامبهعلمینگاه

د، قادر به بررسی عمیق ندار... وپژوهشگران،انادتاسو دانشجویان،جوانروينیدرزمینۀ

اي را براي  کننده این امر، استدالل قانع. مسائل و ارائه راه مناسب و مقتضی زمان هستند

  .کند ها جهت هدایت شهر در مسیر یادگیرنده شدن فراهم می دانشگاه

  

  اهواز پیامدهاي ایجاد شهر یادگیرنده درکالن شهر

ها منجر به استخراج پیامدهاي ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده نتایج کدگذاري مصاحبه

  .شده است تدوین 5شهر اهواز با همکاري دانشگاه و شهرداري شده، که در جدول  در کالن
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  پیامدهاي ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده - 5جدول 

  کدهاي باز  ها مقوله  ابعاد

  پیامدها

اجتماعی و رشد و بلوغ 

یادگیري شهروندان

افزایش آگاهی و دانش شهروندان، رشد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، 

ها و مشکالت ناشی  رشد فردي، شهروندان مدرن و بالغ، کاهش آسیب

یافته، آگاهی،  ها و کمبود اطالعات، شهروند توسعه از ناآگاهی

مؤثر و پذیري، نظم و قانون پذیري، مشارکت سیاسی باال و  مسئولیت

رسیدن به کیفیت باالتري از حکمرانی در جامعه درنتیجه آگاهی 

وتحلیل  تر شدن تصمیمات مدیریت شهري، تجزیه شهروندان، شفاف

هاي شهري توسط شهروندان، افزایش همکاري شهروندان در  فعالیت

ها  گیري ها در تصمیم هاي بحرانی شهر و دخیل شدن آن موقعیت

  یدرنتیجه ارتقاي سطح آگاه

ها و  توسعه فعالیت

تعامالت فرهنگی در 

شهر

اقوام، لباسغذا،جشنواره(هاي فرهنگی  برگزاري رویدادها و جشنواره

صداوسیما، (هاي فرهنگی  ، تعامل شهرداري با سازمان)دستی صنایع

هاي  سراها و خانه وپرورش، ارشاد اسالمی، مساجد و فرهنگ آموزش

ه مراکز یادگیري اجتماعی ، افزایش دسترسی شهروندان ب)علم

  ...)ها و سراها، کتابخانه فرهنگ(

ها و  توسعه انجمن

هاي علمی و -شبکه

فرهنگی در سطح شهر

هاي آموزشی مدارس، خبرگان  انجمن کتاب، مطبوعات، شبکه و گروه

  هاي تولیدي و کشاورزي و خدماتی صنعت، انجمن

هاي علمی  گیري تصمیم

تر در سطح  و مطلوب

شهر

ها با انجام کارهاي علمی پیش از شروع  کاري گیري از دوبارهجلو

هاي پرت و تسهیل رسیدن به اهداف، حذف  ها، کاهش هزینه پروژه

هاي مدیریت شهري،  اقدامات نمایشی شهرداري، کاهش هزینه

  هاي مدیریت شهري استفاده بهتر از منابع و کاهش هزینه

افزایش تعامالت 

دانشگاه و شهرداري در 

هاي علمی و  زهحو

یادگیري براي ایجاد و 

توسعه شهر یادگیرنده

گیري  هاي شهرداري، شکل ریزي تقویت حضور دانشگاه در برنامه

هاي اتصال جهت تسهیل ارتباط دانشگاه و شهرداري، تسهیل  حلقه

هم و ها با ها، دانشگاه با شهرداري، سازمان شهروند با ارگان(تعامالت 

  )و کاهش بروکراسیگذاري اطالعات  اشتراك

افزایش مسئولیت 

اجتماعی شهروندان، 

شهرداري، دانشگاه و 

هاي اجرایی  سایر دستگاه

براي توسعه یادگیري

نتیجه هاي مسئوالنه و متعهدانه از سوي شهروندان در افزایش کنش

آگاهی، خروج دانشگاه از انزوا و ایفاي بهتر مسئولیت اجتماعی، ایجاد 

  ویی نسبت به شهروندان در مدیرانحس مسئولیت و پاسخگ
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  کدهاي باز  ها مقوله  ابعاد

رشد و تعالی فضا و 

منظر شهري و توسعه 

فضاي یادگیري در 

سطح شهر

هاي مفاخر هنري،  ها، تندیس و سردیس گسترش استفاده از عکس

ها، گسترش  اهوازي در شهر و آشنایی شهروندان با آن... ادبی، علمی و

ها،  اخت المانهاي جانوري و گیاهی در س کارگیري تنوع گونه به

سراها، مراکز فرهنگی و  ها، مساجد، فرهنگ ها، موزه استفاده از کتابخانه

  عنوان فضاهاي یادگیري ها به ورزشی، پارك

افزایش تعامالت 

شهرداري در سطح ملی 

المللی و بین

المللی درنتیجه پیوستن به شبکه جهانی  افزایش تعامالت بین

در(المللی  بینهاي سازماندرشهرهاي یادگیرنده یونسکو و عضویت

، استفاده از تجارب کشورها )فرهنگیوزیستیمحیطوشهريحوزة

گیري از تجارب مشابه  ها و بهره سازي آن و شهرهاي مختلف و بومی

  اي شهرهاي فعال در حوزه آموزش، پژوهش و خدمات مشاوره

ایجاد ضمانت وجود و 

ارائه پیوست آموزش 

شهروندي براي همه 

هاي بزرگ و  روژهپ

متوسط شهر

هاي بزرگ و  هاي آموزش شهروندي براي همه پروژه ارائه پیوست

ونقل و ترافیک، پسماند، خدمات شهري، زیباسازي حمل(متوسط شهر 

، تدوین تقویم آموزشی ...)ترافیک، فضاي سبز وفرهنگمنظر شهري،

  رسانی به شهروندان و اطالع

  

ترین پیامدهاي شهر  تر در سطح شهر یکی از مهم هاي علمی و مطلوب گیري تصمیم

:کند وسه بیان می شونده شماره بیست در این خصوص مصاحبه. شده است یادگیرنده عنوان

سو و مدیریت شهري از سـوي دیگـر    ارتقاي سطح آگاهی شهروندان از یک"

هـا را در میـان    هـا و سـطح آن   توانـد نـوع خواسـته    درنتیجه شهر یادگیرنده، می

مثال در چنین شهري اقدامات نمایشـی پرهزینـه    عنوان به. روندان تغییر دهدشه

مانند ساخت یک تقاطع غیره مسطح چند صد میلیارد تومانی، جاي خود را بـه  

روها،  اي، ارتقاي کیفیت پیاده هاي منطقه هاي شهري، ساخت پارك پویایی محله

زیبـاتر داریـم ولـی در    در تصـمیم اول ظـاهراً شـهري    . خواهد داد... روشنایی و 

تـر خواهـد    تصمیم دوم شهري داریم که محیطش براي زندگی شهروندان جذاب

مسئله دیگر در ارتقاي سطح آگاهی این است که با افزایش آن، تصـمیمات  . بود

وتحلیـل   هـا را تجزیـه   راحتـی آن  تر شده و شـهروندان بـه   مدیریت شهري شفاف

از سـوي دیگـر هـر جـا کـه      . کنند میها دخیل  گیري نموده و خود را در تصمیم

تـر   مدیریت شهري نیاز به همراهی شهروندان داشته باشد قطعاً شهروندان آگـاه 

  ".همکاري بهتري خواهند نمود
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  الگوي پارادایمی ایجاد شهر یادگیرنده با محوریت دانشگاه در کالن شهر اهواز - 1شکل 

  اي شرایط زمینه
اي و فرهنگی هاي شبکه زیرساخت.1
قـــدرت و بافتـــار سیاســـی، اجتمـــاعی و .2

ــدیریت و   ــر مـ ــاکم بـ ــدئولوژیکی حـ ایـ
شهرداري اهوازهاي یادگیري فعالیت

ــود .3 ــاربردي   وج ــی ک ــوزش علم ــز آم مرک
شهرداري اهواز

هاي مـادر شـهید چمـران و     وجود دانشگاه.4
جندي شاپور در اهواز

هاي شـهر   تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه.5
یادگیرنده

ه .6 هـاي علـم و سـاده سـازي      راه اندازي خاـن
علوم براي شهروندان

نشینی گستردهحاشیهفاصله طبقاتی و.7
ــاوت.8 ــاي تف ــومی،ه ــهق فرهنــگ وايقبیل

اجتماعی متفاوت
ازناشــیجابجــایی جمعیتــی و مشــکالت.9

در کــالنمهاجرپــذیريتی وســمهاجرفر
اهوازشهر

  خله گرعوامل مدا
هاي علمی کشور و نوع و میزان نگـاه دانشـگاه    سیاست.1

در بخـش عرضـه و   (هـاي خـود    به بیرون از چـارچوب 
)تقاضاي توسعه یادگیري شهري

ــه   .2 ــردن مباحــث علمــی و ارائ ــاتی ک ضــعف در عملی
هاي علمـی و یـادگیري مراکـز آمـوزش عـالی       نوآوري

شهرستان
و کمبود منابع درآمـدي الزم شـهرداري بـراي ایجـاد     .3

توسعه شهر یادگیرنده
هـاي  فعالیـت بـه دانشـگاهیان انتقـادي رویکردونگاه.4

شهرداري
راي    .5 آموزش به شهروندان و توانمند سـازي کارکنـان ـب

ایفاي نقش در پروژه شهر یادگیرنده توسـط دانشـگاه و   
شهرداري

هـاي داراي   نگري نهادهـاي رسـمی و سـازمان   بخشی.۶
صــدا و  ،ارشـاد (نقـش و مأموریـت در حــوزه فرهنـگ    

صداو سـیما،   ...)سیما، آموزش و پرورش، مساجد و
...)مساجد وآموزش و پرورش،

  راهبردها
فکري، آموزشی و پژوهشی و فرهنگی دانشگاههاي  گیري از ظرفیت بهره.1
وجهـانی وداخلـی تریافتهتوسعهشهرهايوشهرهاکالنبامرزيبرونوشهريبرونکالنتعامالت.2

یونسکومانندفعالالمللیبیننهادهايهمچنین
بـا متناسـب نیازسازيهمچنینوشهرونديهاي گروهواقشارهمهبرايجانبههمهوعلمینیازسنجی.3

توسعهبرمبتنیوگرایانهتحولاهداف
بخـش دولتـی، رسـمی هاي سازمانهاي ظرفیتهمهازگیريبهرهباشهرونديآموزشکردننهادینه.4

مذهبی،هاي انجمنشورایارها،وشوراهااجتماعی،هاي شبکهها، رسانهنهاد،مردمهاي انجمنوخصوصی
...وگردشگريهنري،ادبی،محلی،

طراحی ساختارها و تشکیالت مورد نیاز در شـهرداري و مجموعـه مؤسسـات ذیـربط و ایجـاد و توسـعه       .5
نهادهاي مختلف

ونمادهـا شـهري، نماهـاي شهري،منظرطراحیدریادگیريبهتحریکوبخشیاطالع رسانی، هویت.6
شهري به صورت مستمر و هدفمندهاي نشانه

هاي کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت براي ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده تدوین برنامه.7
هاي مرتبط به منظور تأکیـد بـر نقـش آن در گفتمـان     کلیه پروژهبراي برچسب شهر یادگیرندهاعمال  .8

سازي عمومی

  پیامدها
گیري شهرونداناجتماعی و یاد.1
هاي فرهنگی در شهر توسعه فعالیت.2
هاي علمی و فرهنگی در سطح شهر ها و شبکه توسعه انجمن.3
تر در سطح شهر هاي علمی و مطلوب تصمیم گیري.4
یادگیري براي ایجاد و توسعه شهر هاي علمی و افزایش تعامالت دانشگاه و شهرداري در حوزه.5

یادگیرنده
هـاي اجرایـی بـراي     روندان، شهرداري، دانشگاه و سایر دستگاهافزایش مسئولیت اجتماعی شه.6

توسعه یادگیري
رشد و تعالی فضا و منظر شهري و توسعه فضاي یادگیري در سطح شهر.7
افزایش تعامالت شهرداري در سطح ملی و بین المللی.8
هـاي بـزرگ و متوسـط شـهر     ایجاد ضمانت وجود وارائه پیوست آموزش شهروندي براي همه پـروژه .9

ادگیرندهی
بزرگ و متوسط شهر هاي ارائه پیوست آموزش شهروندي براي همه پروژه .10

پدیده محوري

ــر ــاد تفک ــگوایج ــا فرهن ــادگیري ب ی
  شهر؛درمحوریت دانشگاه

شـهروند  ) 2(شهرداري یادگیرنـده  ) 1(
یادگیرنده

  شرایط علی
ــه.1 ــات جامع ــگ  ◌ٔ الزام ــا فرهن ب

یادگیري براي زیستن
گرایش به تغییر رویکرد مدیریت .2

شهرداري به سمت مدیریت یکپارچـه  
و بازنگري قوانینشهري 

الـزام دانشـگاه بــه تعـامالت بــا    .3
ها و محیط اطراف شهرداري

ــاوري.4 ــود فن ــگ  وج ــا و فرهن ه
دیجیتالی و نیاز به یادگیري مستمر
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شده حاصل از کدگذاري محوري و  هاي استخراج بنیاد و مقولهاستفاده از روش داده 

بندي آنها در مرحلۀ کدگذاري انتخابی، الگوي ایجاد شهر یادگیرنده با محوریت  دسته

  :ارائه استقابل 1شهر اهواز به شکل  دانشگاه در کالن

  

  گیري نتیجه

شهرداري به سمت بیانگر گرایش به تغییر رویکرد مدیریت ها مصاحبهازحاصلنتایج

دیدگاه حاضرحالدر. استشهريمدیریت یکپارچه شهري و بازنگري قوانین در مدیریت

وها سازمانشهرداري،عالوه برونیستحاکمماکشوردریکپارچه شهريمدیریت

وها سازمان.هستندمحلیامورانجامدار عهدهنیزدیگريغیردولتیودولتیهاي شرکت

مقرراتوقوانینهرکداموهستندشهردرمدیریتمجريمتولی ودي،متعدنهادهاي

هاي دولتی و  رسد در بسیاري از فضاهاي شهري، بخش به نظر می .دارندراخودبهمربوط

هر اداره . جاي همکاري در حل مشکالت، به عملکرد جدا از هم گرایش دارند خصوصی به

بنا به نتایج این  .بندي شهر نظر دارد پیکره دولتی یا نظام علمی تنها به بخش کوچکی از

؛ کاظمیان و 1390؛ فیروز بخت و پرهیزکار، 1382شیعه، (ها  پژوهش و سایر پژوهش

قوانین موجود در حوزه مدیریت شهري ) 1394، نوروزي وند و همکاران، 1390میرعابدینی، 

شکل کنونی وجود نداشت هاي شهري به  گردد که ابعاد، تفکرات و نظریه هایی بازمی به دوره

هاي جدید مدیریتی با چارچوب قوانین و ضوابط  ها و نظریه و درنتیجه هماهنگی طرح

  .کار دشواري است 1334مربوط به سال 

شوندگان به آن اشاره کردند، قدرت و بافتار  مؤلفه دیگري که تقریبًا همه مصاحبه

هاي یادگیري شهرداري اهواز  تسیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی حاکم بر مدیریت و فعالی

تواند هم بازدارنده باشد و هم پیش  فرهنگ و بافت سیاسی و اجتماعی همیشه می. بود

ها  یافته نشان داده است هرقدر این بافت تجربه دنیاي امروز و کشورهاي توسعه. برنده

تر  نده قويگیري شهر یادگیر ها براي شکل تر و ایدئولوژیک تر باشند، بازدارندگی آن سیاسی

هرگاه که حاکمیت و غلبه ایدئولوژي چه در دانشگاه و چه در شهرداري و حتی . خواهد بود

کننده باشد، رسیدن به اجماع در اهداف اصلی شهر یادگیرنده، دشوار  سایر نهادها، تعیین

هاي اجتماعی مختلف مانند زنان و  شده و توجه به نیازهاي عموم مردم و اقشار و گروه

نشینان که عمدتاً از  هاي قومی و دینی و حتی روستاییان و یا مهاجران و حاشیهاقلیت
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الشعاع برخی هنجارهاي رسمی و حکومتی و یا  تر هستند، تحت هاي قومی و محروم گروه

.به حاشیه و فراموشی سپرده خواهد شد... هاي سیاسی و قومی و  مجادالت گروه

هاي خود  اه دانشگاه به بیرون از چارچوبهاي علمی کشور و نوع و میزان نگ سیاست

گر براي  ترین عوامل مداخله نیز از مهم) در بخش عرضه و تقاضاي توسعه یادگیري شهري(

نامه ارتقاء  بیشمار بر ارائه مقاله در آیین تأکید. ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده شناسایی شد

 ادانکه است طوري رده بهعلمی موجبات افزایش کمی مقاالت را فراهم ک اعضاي هیئت

هاي پژوهشی و ارتباط با صنعت  ازپیش به ارائه مقاله پرداخته و دیگر توجهی به فعالیت بیش

اصالح  1398هرچند در سال . و محیط اطراف در جهت رفع مشکالت جامعه ندارند

  .در اصل ماجرا تغییر مشهودي ایجاد نشدصورت گرفت اما  5نامه با الحاق ماده  آیین

هاي علمی، فکري،  گیري از ظرفیت ی از راهبردهاي مهم پژوهش حاضر، بهرهیک

ها، توسعه  اگرچه دلیل اصلی وجودي دانشگاه. آموزشی و پژوهشی و فرهنگی دانشگاه است

ها تخصص، امور  سرمایه فکري است، اما انجام این کار در خأل برج عاج عاقالنه نیست و آن

عنوان بخشی از عملکرد عادي خود ارائه و  ها و مناطق بهمالی و سرمایه انسانی را به شهر

هایی مانند؛ احیاي  توانند با فعالیت ها می دانشگاه). Longworth, 2006(کنند  دریافت می

هاي  هاي آموزشی دانشگاه، استفاده از ظرفیت هاي شهرداري با کمک گروه پروتکل

هاي  براي انجام فعالیت هاي دانشجویی و دانشجویان مستعد در سطح محالت کانون

سازي علوم براي شهروندان، طراحی و تولید  هاي علم و ساده اندازي خانه آموزشی، راه

گیري از  ، بهره)ها براي شهروندان و کارکنان سازمان(محتواي آموزشی و یادگیري 

، هاي مطالعاتی شهرداري هاي منطقه جهت انجام پروژه اي در دانشگاه نامه هاي پایان ظرفیت

هاي اجراي شهري متشکل از کارشناسان علمی نهادهاي اجرایی و  تأسیس مرکز تائید طرح

هاي علمی و فکري دانشگاه در بخش طراحی، مشاوره، نظارت و  دانشگاه، استفاده از ظرفیت

هاي فکر با  هاي مشترك و اتاق اندازي کارگروه ارزیابی پروژه شهر یادگیرنده و راه

هاي،  این نتیجه با نتایج پژوهش. نهادینه کردن این موضوع بپردازند دانشگاهیان، به بسط و

؛ سازمان 2006؛ النگ ورث، 2004؛ کیتاگاوا، 2002؛ مورگان، 1999گودارد و چترتون 

؛ 2008؛ شبکه تخصصی اروپایی در منطقه یادگیرنده، 2007اي،  همکاري و توسعه منطقه

 1395؛ سرور و همکاران، 1391مکاران، ؛ بیات و ه2014المللی پاسکال، رصدخانه بین

  . همسو است
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روشنی به اهمیت نقش محوري دانشگاه در  توان به شده میاز تحقیقات ذکر

هاي تحقق شهر یادگیرنده  ها و عوامل تأثیرگذار و تعیین و تدوین شاخص شناسایی مؤلفه

زلت، قدرت و ثروت عنوان پلی ارتباطی بین چهار خرده نظام معرفت، من دانشگاه به. پی برد

هاي حیاتی شهر  تواند هرلحظه در شریان هاي نو می ها و اندیشه با برخورداري از فناوري

هاي نوظهور  کاربست ایدهتوانند با نیرویی نوین تزریق کند و مدیران شهري نیز می

ریزي کنند و پاسخگوي  دانشگاهیان، پایه و اساس توسعه پایدار و پیشرفت جامعه را پایه

  .ازهاي شهر و شهروندان باشندنی

هاي  انداز شهر یادگیرنده، چند نمونه از طرح سوي چشم گذاري به در آخر براي ریل

اختصار در  اجرایی پیشنهادي مربوط به دو مورد از راهبردهاي پیشنهادشده در مدل، به

.تر شود بیان شد تا ابعاد کاربردي پژوهش ملموس 6جدول 

  

هاي اجرایی پیشنهادي حیک نمونه از طر - 6جدول 

  شاخص  طرح یا پروژه  راهبرد  هدف کالن

بهبودوتقویت

ملیفراملی،هاي نقش

شهر کالناي منطقهو

مناسباستفادهبااهواز

وها ظرفیتاز

فیزیکی،هاي سرمایه

انسانی،اجتماعی،

  اقتصاديوفرهنگی

تعامالت کالن 

مرزي  شهري و برون برون

باکالن شهرها و 

تر  یافته ي توسعهشهرها

داخلی و جهانی و 

همچنین نهادهاي 

المللی فعال مانند  بین

  یونسکو

شهر5باخواهرخواندگی

یکساالنهمیانگینبا(

برتأکیدباوشهر

)مشتركهاي حوزه

  تعداد شهر

هاي سازماندرعضویت  -  -

شهريحوزةدر(المللی بین

وزیستیمحیطو

  )فرهنگی

تعداد عضویت در 

  مانساز

دراهوازشهرعضویت  -  -

المللی بینکنوانسیون

  یادگیرندهشهرهاي

-  
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  شاخص  طرح یا پروژه  راهبرد  هدف کالن

یکساالنهبرگزاري  -  -

باالمللی بینهمایش

اهدافبا(همسانشهرهاي

هاي فرصتوشهرمعرفی

  )گذاري سرمایه

  تعداد همایش ساالنه

آموزشتوسعه

ارتقاءوشهروندي

وشهرونديفرهنگ

  اجتماعیهاي سرمایه

دینه کردن آموزش نها

گیري  شهروندي با بهره

هاي  از همه ظرفیت

هاي رسمی  سازمان

دولتی، بخش خصوصی 

نهاد،  هاي مردم و انجمن

هاي  ها، شبکه رسانه

اجتماعی، شوراها و 

هاي  شورایارها، انجمن

مذهبی، محلی، ادبی، 

  ...هنري، گردشگري و 

تکالیفوحقوقآموزش

خدماتحوزهدرشهروندان

زیست، محیطشهري،

منظرزیباسازي

ترافیک،فرهنگشهري،

وآرامستانهاخدمات

شرایطونیازهابامتناسب

  شهروندانوشهر

  درصد شهروندان

هاي سازمانباتعامل  -  -

همچون(فرهنگی

هاي دانشکدهوصداوسیما

  اهوازشهر) بدنی تربیت

  جلسات سالیانه

فرهنگعالیشورايایجاد  -  -

نظورم بهشهروندي

کلیهساماندهی

درغیررسمیهاي آموزش

  اهوازشهرسطح

  شورا
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  منابع

تحلیلی بر ارتباط شهر یادگیرنده و "، )1397. (و میثمی، سعیدامیرانتخابی، شهرام؛ قلی پور، یاسر-

مطالعات ، ")شهر رشت: مطالعه موردي(شهر خالق در راستاي دستیابی به شهر پایدار 

.465-482: 2، شماره 13، دوره هاي انسانیریزي سکونتگاه برنامه

گیري  شناسایی عوامل مؤثر در شکل«، )1392. (پورعزت، علی اصغر و پور، آرینقلی ؛بیات، سوده-

، مجله علمی و پژوهشی مدیریت شهري، »شهرداري تهران 6شهر یادگیرنده در منطقه 

  .139-156، 31شماره 

بر توسعه  تأکیدانداز مدیریت شهري در ایران با  چشم«،)2011. (پرهیزکار، اکبر و فیروزبخت، علی-

.67-43: 32، شماره 8، دوره جغرافیایی سرزمین،»پایدار شهري

،)1398. (دادجوي توکلی، عطیه؛ حسینی، محمدعلی؛ نیکنامی، مصطفی و صالحی، محمدجواد-

یت نشریه مدیر  ،"تقویت مشارکت بخش غیردولتی در تأمین منابع مالی آموزش عالی"

.123-138: 58، شماره 18دوره ،فردا

تأملی بر : هاي پژوهش کیفی استراتژي«، )1386. (فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی دانایی-

، 2، شماره 1دوره  ،)اندیشه مدیریت(اندیشه مدیریت راهبردي ، »بنیاد پردازي داده نظریه

97-69.

مطالعه : یریت و رهبري دانشگاهیمطالعه تطبیقی ساختار مد«). 1395. (ذاکرصالحی، غالمرضا-

.110-79: 3، شماره8دوره ، آموزش عالی ایران، »هاي امنا موردي هیئت

بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر "، )1395. (سرور، رحیم؛ اکبري، مجید و طالشی انبوهی، مرضیه-

 فصلنامه جغرافیا و مطالعات، ")شهر بناب: مطالعه موردي(گیري شهر یادگیرنده  شکل

  .103-116: 18پنجم، شمارهدوره ، محیطی

از»محورپژوهششهر«تا »محورآموزششهر«تبیینیپارادایم"، )1394. (ساراسلمان زاده،-

، 14، دوره شهريمدیریتنشریه،")تکنو پل(و فناوريعلمشهرهايتادهنده آموزششهر

  .131-105: 38شماره 

ارتباطات گشوده آموزش "، )1387(.زاده، یداهللاو مهرعلیشاهی، سکینه؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم -

هاي دولتی  هاي جهانی شوندگی؛ مطالعه موردي دانشگاه عالی، ضرورت رویارویی با چالش

.19-45: 4، شماره 14سال ،ریزي در آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامه،"خوزستان

یزان رضایتمندي دانشجویان از نقش سنجش م "، )1390. (شماعی، علی و محمودي، سید مهدي-

  .71-86: 6، شماره 2دوره  ،ریزي شهري مجله پژوهش و برنامه. "دانشگاهی شهر بابلسر

، فصلنامه جغرافیا و توسعه، "لزوم تحول مدیریت شهري در ایران"، )1382. (شیعه، اسماعیل-

  .37-62: 1، دوره 1شماره 
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رفت از آن  هاي برون نظام آموزش عالی ایران و راهمسائل ساختاري "، )1390. (غفرانی، محمدباقر-

.73-100: 41، شماره فصلنامه راهبرد مجلس، "در برنامه چهارم

شناسی مدیریت یکپارچه شهري در  آسیب"، )2011. (میرعابدینی، زهرهکاظمیان، غالمرضا و-

 معماري و-نشریه هنرهاي زیبا،"گیري شهري گذاري و تصمیم تهران از منظر سیاست

.27-38: 46، شماره 3، دوره شهرسازي

مفهوم و مدل جامعه یادگیري در "، )1392. (کریمی، صدیقه؛ نصر، احمد رضا و شریف، مصطفی-

  50-66: 41، شماره 24سال  ،شناسی کاربردي جامعه،"کشور ایران

محور و  ها در ایران؛ جامعه آینده دانشگاه). 1399. (هاي علمی کشور مرکز تحقیقات سیاست-

.مرکز تحقیقات علمی کشور: تهران ،کارآفرین

مبانی ). 1396. (زاده، یداله؛ صفایی مقدم، مسعود؛ صالحی عمران، ابراهیم و علم، محمدرضا مهرعلی-

انتشارات دانشگاه : اهواز ،در علوم انسانی) کمی، کیفی و آمیخته(نظري و عملی پژوهش 

  .شهید چمران اهواز

شهر  ساله شهرداري کالن 5تدوین برنامه راهبردي "، )1396. (مهرعلی زاده، یداله و همکاران-

  .معاونت پژوهش و فناوري، دانشگاه شهید چمران اهواز ،"شهر اهواز اهواز، شهرداري کالن

هاي  بررسی و ارزیابی مؤلفه "، )1394. (زاده، یداهللا و سعیدي، احمدنوروزي وند، طاهره؛ مهر علی- 

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و ،"زبومی شهر یادگیري در شهر اهوا

مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش  :مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهرانروانشناسی،

،حکمت مرتضوي، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهاي دستیابی به توسعه پایدار

https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0659.html

شناسایی "، )1398. (یوسفی، محمد؛ شیعه، اسماعیل؛ خطیبی، محمدرضا و سعیدي رضوانی، نوید-

هاي  مجله نوآوري،"العمر بر یادگیري مادام تأکیدهاي شهر یادگیرنده با بندي مؤلفه و اولویت

.105-3:126، شماره 18دوره  آموزشی،

، بررسی )1399. (یوسفی، محمد؛ شیعه، اسماعیل؛ خطیبی، محمدرضا و سعیدي رضوانی، نوید-

، رهنگیراهبرد اجتماعی ف،ارتباط شهر یادگیرنده و سطح مشارکت شهروندان در شهر قزوین

103- 140: 2، شماره 9دوره 

المللی تعلیم و تربیت براي  گزارش کمسیون بین: یادگیري گنج درون،)1376. (یونسکو-

والمللی وزارت آموزش هاي علمی بین دفتر همکاري: ترجمه ،قرن بیست و یکم یونسکو

  تزکیه: تهران ،پرورش

: سن قاسمی و سیروس آزادي، تهرانح :ترجمه ،سوي جامعه دانایی محور به، )1388. (یونسکو-

.سمت
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