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ﻣﺠﻠﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﺳﺎل ﺳﻮم /ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ /ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1392

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮي ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﺎﻃﻖ  3و 19

ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،1ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،2ﻗﺪﯾﺮ ﻓﯿﺮوزﻧﯿﺎ 3و ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ*

4

1اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر2 ،داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
3اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر4 ،داﻧﺸﺠﻮي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ 92/5/10:؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش92/11/12 :

چکیده
مراکز آموزش عالی کالنشهر تهران بهعنوان بخشی از فضاهای پررونق شهری ،بهدلیل داشتن
پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه فرهنگی ،از جمله مستعد ترین فضاهای فرهنگی این شهر در توسعه
پایدار فرهنگ شهری به شمار میروند .بنابراین شناخت ابعاد و ماهیت مراکز آموزش عالی در این
کالنشهر ،اهمیت بسیاری دارد .هدف این پژوهش شناسایی وتحلیل فضایی عملکرد مراکز آموزش عالی
در ارتقای فرهنگ شهرنشینی در کالنشهر تهران است که بیانگـر رابطـهی مراکز آموزش عالی و
فرهنـگ شهرنشینی در کالنشهرها است .روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی  -تحلیلی و مبتنی
بر دو روش مطالعات کتابخانهای و میدانی است .برای بررسی موردی ،مناطق  3و  12شهر تهران
انتخاب شده و از طریق توزیع پرسشنامه ،شناخت ویژگیها و آزمون فرضیات بررسی شدند .نتایج این
تحقیق نشان میدهد که رابطهی معنیداری میان این دو وجود دارد؛ به این شکل که مراکز آموزش
عالی کالنشهر تهران در توسعه پایدار فرهنگ شهری تأثیرگذار بودهاند ،اما این رابطه در منطقه 3
قویتر از منطقهی  12بوده است.
واژههاي كلیدي :فضای شهری ،فرهنگ شهری ،توسعه پایدار شهری ،مراکز آموزش عالی ،کالنشهر تهران
1

*نویسنده مسئولgolpayegani_mohsen@yahoo.com :
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مقدمه
با توسعه شهرها و مطرح شدن اصل توسعهی پایدار ،توجه به اصل پایداری هر چه بیشتر سؤال
برانگیز میشود .مسائل و مشکالت موجود به ویژه در شهرها ،بیانگر تحقق نیافتن مشخصههای پایداری
در آنها است (موسیکاظمی .)29 :1331 ،فرایند توسعه پایدار شهری در روند روبه رشد خود به
شاخصهای مهمی وابسته است .یکی از شاخصهـای مورد توجـه در این فراینـد ،مراکز آموزش عالـی
است که در شکلدهی شیوه یادگیری رفتار برخورد مناسب نسلهای آینده ،با توجه به ضرورت
ویژگیهای توسعه پایدار نقش بسیار مهمی به عهده دارند؛ بهطوری که به صراحت در نه فصل از چهل
فصل دستور کار  21به نقش آموزش عالی در دستیابی به توسعه پایدار تأکید و به روشنی اذعان شده
است که آموزش عالی برای دستیابی به توسعهی پایدار از طریق تربیت تصمیمگیرندگان و
تصمیمسازان آینده و ارائه خدمات مشاورهای ،فنی ،آموزشی و پژوهشی پیش فرایندهای تولید دانش و
انتقال آن در جامعه ارتباط برقرار می کند (علیبیگی .)133 :1315 ،این مراکز بهعنوان فضای خاص
علمی ،فرهنگی و کالبدی و به سبب ویژگیها و کارکردهای خاص خود در فضای شهری میتوانند ابعاد
و کارکردهای متنوعی در فرهنگسازی و ارتقای عملکردی فرهنگ شهرنشینی در کالنشهرها به عهده
داشته باشند.
طرح مسأله
از آنجا که از یکسو کالنشهر تهران نیز همانند سایر کالنشهرهای کشورهای در حال توسعه ،در
حال حاضر با ناپایداری و چالشهای فراوانی مواجه است و بخش بزرگی از این مشکالت ریشه در سطح
فرهنگ شهری شهروندان دارد و از سوی دیگر بهرهمندی متناسب این شهر از مراکز فرهنگی و بهویژه
مراکز آموزش عالی در ارتقای فرهنگ شهرنشینی و ترویج رفتارهای سازندهی شهرون دان در فضای شهر
و بسترسازی برای دستیابی به توسعه پایدار فرهنگ شهری تأثیرگذار است ،بنابراین هدف پژوهش
حاضر ،توسعهی فرهنگ شهرنشینی برای کاهش ناهنجاریهای کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی در کالن
شهر تهران و کمک به تحقق توسعهی پایدار فرهنگ شهری است.
در این مقاله ،نقش مراکز آموزش عالی در توسعهی فرهنگ شهری ،برای نمونه در دو منطقهی  3و
 12از کالنشهر تهران بررسی شده است .از اینرو پرسشهای اصلی در این مطالعه این است که وجود
مراکز آموزش عالی در شهر تهران ،چه نقشی در کاهش شکاف میان فرهنگ شهرنشینی و وضعیت
مطلوب شهری در دستیابی به توسعه پایدار دارند؟ احداث یک مرکز آموزش عالی در یک منطقه از
شهر تهران ،از نظر عملکردی در حوزهی پیرامونی خود چه تأثیراتی را به دنبال دارد؟ برای یافتن
پاسخهایی مناسب ،فرضیاتی به شرح زیر تنظیم شده است:
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 .1مراکز آموزش عالی تهران در کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و وضعیت مطلوب شهری نقش
مؤثری دارند.
 .2مراکز آموزش عالی در هر منطقه از شهر تهران از نظر عملکردی در حوزهی پیرامونی خود تأثیرگذار
هستند.
مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظري تحقیق
هرچنداز زمان مطالعات دقیق و عملی در مورد فرهنگ شهرنشینی زمان زیادی نمیگذرد ،اما
فرهنگ شهری مقولهای است که همواره از زمان تشکیل نخستین شهرها به دست انسانها وجود داشته
است .فرهنگ شهری به لحاظ ساختاری و کارکردی ،پدیدهای جدید و حاصل دوران مدرن است و
مستلزم صرف زمان و تالش بیشتری است تا نهادینه و کارآمد شود (.)Barnett, 2003: 4
از جمله کسانی که مطالعات آنان در زمینه بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی در شهر ،به ارائهی
نظریههای مهمی در حوزهی تحلیل تجربه شهری و نقش فرهنگ در زندگی شهروندان و فضای شهری
انجامیده است ،افرادی چون رونالد اینگلهارت ،لویس ویرس ،جورج زیمل ،فرانکو بیانجینی ،امس راپاپورت،
لوئیس مامفورد ،دیوید هاروی ،کوئین لینچ و ...هستند که در مطالعات خود به موضوع فرهنگ و عوامل
فرهنگی در شهرها توجه و تأکید نمودهاند .سابقهی بررسیهای میدانی در این زمینه به حدود دههی
 1231در آمریکا باز میگردد .از پیشگامان این دوره ،رونالد اینگلهارت است که در کتابش به نام «تحول
فرهنگی در جامعه پیشرفتهی صنعتی » کوشید تا تحوالت ارزشی در جوامع صنعتی را نقد و بررسی
کند (فنی.)31 :1311 ،
هاروی ،فضای شهر را محصول فرهنگ میداند و معتقد است که فضای شهری از طریق فرایندهای
طبیعی نظام یافته است و انسان ،شرایط اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعهی آن را شکل میدهد.
فضای شهری حامل و آیینهی فکر ،فرهنگ ،طبیعت و منعکسکنندهی طیف اهداف اجتماعی ،فناوری،
ارزشها و نهادهای انسانی است (.)Harvey, 1996: 45
جورج زیمل در مقاله خود دربارهی فرهنگ شهر با عنوان «زندگی فکری و کالنشهر» ،به مطالعه
عنصر فرهنگ در محیطهای شهری پرداخته است .زیمل چگونگی تأثیرگذاری وسعت و اندازه
سکونتگاهها را در زندگی فرهنگی نشان میدهد (ساوج و وارد .)153 :1311 ،امس راپاپورت در بررسی
تفاوتهای محیط های کالبدی در فضای شهرها ،این تفاوتها را ناشی از تفاوت فرهنگها میداند و
معتقد است بهترین راه تجربی ساختن فرهنگ ،شناخت نظام فعالیتها و شیوه زندگی است.
برنامهریزی شهری در نظر راپاپورت ،سازماندهی چهار عامل در محیط شهر است که عبارتند از فضا،
1

1- Urbanization Culture
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معنا ،ارتباط و زمان ( .)Rapoport, 1977: 9-14لوئیس مامفورد در کتاب «فرهنگ شهری» در بررسی
نقش فرهنگ در توسعهی شهرها معتقد است که شهر ـ به گونهای که در تاریخ میتوان یافت -نقطهی
اوج تمرکز قدرت و فرهنگ جامعه است ( .)Mumford, 1938: 3اولسن در مطالعهی نقش فرهنگ در
پیدایش و توسعهی شهرها اعتقاد دارد که هر شهری میتواند با تقابل غیرمنتظرهی اشکال ،بافتها،
رنگها و حرکتها تعجب و شادی بیافریند؛ میتواند با تکرار اشکال ،بافتها ،رنگها و حرکتهای آشنا،
آرامش و اطمینان ایجاد کند؛ میتواند نمادی از اعتقادات ،ویژگیها و نهادها باشد ( Olsen, 1980:
.)283
فرانکو بیانجینی در مقالهی خود با عنوان «فرهنگ شهری» معتقد است که شهر بیش از آنچه که
پیشتر تصور میشد ،هویتی فرهنگی دارد و لذا هر گونه برنامهریزی شهری منطقی و واقعی میباید در
خود حساسیت های الزم را نسبت به هویت فرهنگ شهرها و نیز تقویت هویت فرهنگی شهروندان در
زندگی شهری مدرن داشته باشد (بیانجی .)59 :1311 ،توالیی در مقاله «زمینهگرایی در شهرسازی» ،به
فرهنگ به عنوان یکی از ارکان بسیار مهم در شهرسازی و برنامهریزی توجه کرده است .وظیفهی
شهرسازان ،ایجاد مکانهای پایداری است که بهترین تناسب را میان زمینهی فرهنگی ،کالبدی ،نیازها و
انتظارات کاربران فراهم آورند (توالیی .)41 :1311 ،رهنمایی در آثار خود بهویـژه بررسیهای مربوط به
فراینـد شکلگیری و رشد شهرهای ایران ،به عوامل فرهنگی توجه کرده است .به اعتقاد او ضرورتهای
فرهنگی یعنی تنسیق روابط اجتماعی در درون شهرها ،از طریق نظاممند کردن آنها و ضرورتهای
فرهنگی یعنی هدایت فعالیتهای فرهنگی در مسیر بالندگی و ارتقای فرهنگ شهرنشینی ...و درک
اینگونه ضرورتها که ماهیت و منشأ انسانی و رفتاری دارند ،نه فیزیکی و ابزاری ،بر عهدهی
برنامهریزان شهری است (رهنمایی و شاه حسینی.)25-9 :1313 ،
در زمینهی مراکز آموزش عالی در توسعهی شهرها ،افرادی همچون هنری وبر ،پیتر مارکوس و کاس
پوتر ،آنه هایال ،ویم ویول و دیوید سی پری و الیزابت استروم و ...درباره الگوی پراکنش فضایی مراکز
آموزش عالی و تأثیرات این مراکز در همه ابعاد فضایی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی شهر ،مطالعاتی انجام
دادهاند .از جملهی این مطالعات ،کار پیتر مارکوس و کاس پوتر با عنوان «بزرگترین دانشگاه کلمبیا» ،آثار
عملکردی این مرکز را از ابعاد گوناگون به ویژه از نظر عملکردهای اقتصادی در توسعهی شهر بررسی قرار
کرده و مینویسند :دانشگاه کلمبیا یکی از سه دانشگاه بزرگ بعد از دانشگاه جامع کاتولیک مسیحی و
دانشگاه دولتی شهر است که نقش آن بهعنوان صاحب امالک وسیع و سرمایههای فراوان ،دارای
عملکردهای گسترده و متفاوت از هر مالک اراضی دیگر است و اقدامات گستردهای در این اراضی برای
سرمایهگذاری و برگشت آن انجام دادهاند (.)Potter & Marcuse 2008: 45
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آنه هایال در اثر خود با عنوان «دانشگاه عامل توسعهی شهر هلسینکی» ،به تحلیل عملکرد فضایی
مراکز دانشگاهی شهر هلسینکی و نقش مؤ ثر این مراکز در توسعه شهر پرداخته و میگوید :دانشگاه
هلسینکی مانند سایر دانشگاههای فنالنـد از دو ویژگـی مهم برخوردار است :اول اینکه مانند سایـر
دانشگاههای اروپایی هم از نظر آموزشی و علمی از سطح بسیار باالیی برخوردار است و هم از این جهت
که محوطههای دانشگاهی در مرکز شهرها واقع شدهاند و نه در حومهی شهرها ،این دانشگاه نیز در
مرکز شهر هلسینکی واقع شده است .دوم اینکه همانطور که توسعه دانشگاهها در کشور فنالند،
ارتباط بسیار نزدیکی با حمایت مرکز قدرت سیاسی داشته اند ،این دانشگاه نیز از زمان حکومت تزارها
در فنالند که در توسعهی مراکز علمی و دانشگاهی نقش داشتهاند ،از طرف دولت فنالند حمایت شدهاند
(.)Hailla, 2008: 30
ویم ویول و دیوید سی پری در کتاب «دانشگاههای جهانی و توسعهی شهری» مینویسند :در
سالهای اخیر در ایاالت متحده به انجام پژوهشهای مربوط به مطالعه نقش دانشگاهها در توسعهی
شهرها تمایل زیادی پیدا شده است .ما در مؤسسه لینکلن شروع کردهایم به مطالعهی چشماندازهای
سیاست کاربری زمین و نقش دانشگاهها در این زمینه ،بهویژه تعیین اهداف از شهر ،کاربری زمین و
اینکه پروژههای دانشگاهی برای بهبود ظرفیت جمعی برای دستیابی به منافع متعدد از شهرها،
دانشگاهها و شناسایی راههایی که منافع متقابل مشترکی با یکدیگر دارند ،پیشتاز بودهاند ( & Wiewel
.)Perry, 2008: 15
در ایران نیز از ابتدای دههی  1341کوشش هایی برای شناخت عوامل فرهنگی در فضای شهری از
جمله مراکز آموزش عالی صورت گرفته است که میتوان مهمترین آنها را در پژوهشهای منوچهر
محسنی ( ،)1332پرویز پیران )1392( ،داود نامی ( ،)1319نوین توالیی ( ،)1311محسن حبیبی
( ،)1319حسین بحرینی ( ،)1319محمدتقی رهنمایی ( )1313و نادرقلی قورچیان ( )1313جستوجو
کرد .رهنمایی در کتاب خود با عنوان «توزیع بهینهی دانشگاه ها و مراکز علمی با نگاهی به جغرافیای
فرهنگ در ایران » ،با تجزیه و تحلیل ساختاری مراکز آموزش عالی ضمن بررسی عملکردهای فضایی و
آثار فرهنگی در مناطق شهری کشور ،راهکارهای علمیای برای الگوی توزیع فضایی و مکانیابی آنها
ارائه کرده است و مینویسـد« :طبیعی است که شهرها نوعی رسالت و عملکر د فرهنگی در کنار سایر
عملکردهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و ...دارند» (رهنمایی .)31 :1313 ،حبیبی در کتاب «از شار
تا شهر» ،به نقش مراکز آموزش عالی بهعنوان یک عامل مهم در توسعه فضای شهری تهران توجه کرده
است .به اعتقاد او ،دانشگاه یکی از مصادیقی است که شهر از آن هویت مییابد ،چهرهی خویش را به آن
میآراید و بدان هویت میبخشد (حبیبی.)242 :1319 ،
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توسعه پایدار شهري و مراكز آموزش عالی
نظریه توسعه پایدار شهری ،حاصل بحثهای طرفداران محیطزیست دربارهی مسائل زیستمحیطی،
بهویژه محیطزیست شهری است که به دنبال نظریهی توسعهی پایدار برای حمایت از منابع طبیعی
ارائه شد .امروزه صاحبنظران در کلیهی عرصههای علمی مرتبط با موضوعات شهری به این واقعیت پی
بردهاند که توسعهی پایدار شهری ،مقولهای محدود به توسعه کالبدی و زیرساخـتهای شهری نبـوده
بلکه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی را نیز شامل میشود .در همین زمینه برای تحقق توسعهی همه-
جانبه و پایدار در مناطق شهری ،ملزم به توسعهی فرهنگ شهرنشینی هستیم که به اهدافی چون
تقویت روحیهی احترام به قانون ،رعایت حقوق سایر شهروندان ،حس وظیفهشناسی ،ایجاد زمینهی
مناسب برای مشارکت همهی شهروندان و ...را در برنامههای مختلف توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی توجه میکند .بهطور کلی در کشورهای توسعهیافته ،برنامههای فرهنگی به الگوها و راهبردهای
پیشتاز در توسعهی پایدار شهری بدل شدهاند .این الگوها ،برنامههای فرهنگی را تنها بخشی از اهداف
توسعه قلمداد نکرده بلکه آن را جوهر توسعه میدانند (فالح پسند.)11 :1311 ،
یکی از مهمترین شاخصهای توسعهی پایدار شهری ،آگاهی و دانش و به عبارتی جامعتر عوامل
فرهنگی است .توسعه پایدار شهری فقط زمانی پایدار و ماندگار خواهد شد که همه شهروندان آن را به
صورت یک فرهنگ بپذیرند .به عبارت دیگر توسعهی پایدار شهری در صورتی تحقق مییابد که بستر و
زمینهی اجرایی آن یعنی آگاهی و دانش کافی شهروندان و نحوهی نگرش آنان به اهداف و
استراتژیهای توسعه فراهم شود تا امکان پذیرش آنها توسط شهروندان و مشارکت گستردهی آنان
ایجاد شود .این وضعیت در جوامع و شهرهای گوناگون متفاوت است و به عوامل متعدد فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی هر شهر و میزان نیاز این جوامع به برنامههای ویژهی توسعه
بستگی دارد که باید به آنها توجه شود .در نتیجه اهداف کلی پایداری در هر جامعه ،لزومأ نباید برای
سنجش پیشرفت در جامعهای دیگر مناسب باشد .با وجود این ،برخی ویژگیهای بنیادی برا ی
شاخصهای پایداری وجود دارد که همه جوامع در آن هم نظرند و باید آنها را در سیاستها و
برنامههای خود اعمال کنند (موسیکاظمی.)111-111 :1311،
الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزش عالی در همه ابعاد فضایی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی شهر
تأثیرگذار است .احداث یک دانشگاه در یک شهر یا بخشی از یک شهر تنها یک افزایش کمی و تک
بعدی در شهر محسوب نمیشود ،بلکه زنجیرهای از تأثیرات جغرافیایی گستردهای را بر توسعهی فضایی
و اجتماعی شهر ایجاد میکند .مراکز آموزش عالی در فضای شهری ،از یک سو در توسعهی فضای
کالبدی و فیزیکی شهر ،به عنوان عاملی تأثیرگذار میتوانند در جهتدهی و هدایت توسعهی شهر نقش
مؤثری را ایفا کنند و از سوی دیگر عالوه بر وظایف علمی و آموزشی ،نهادهای فرهنگی تلقی میشوند
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که با توجه به جایگاه خاص خود می توانند بستر مناسبی را برای تغییر در نحوهی نگرش به شهر و رفتار
شهروندان در محیط شهری و دستیابی به توسعه پایدار فرهنگی شهرها هموار نمایند.
روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش ،ترکیبی از روشهای توصیفی-تحلیلی است .در مرحلهی نخست ،نیازمند
مطالعات بنیادی و نظری گستردهای است که از دیدگاههای مطرح در جغرافیای شهری سود جسته
است و اطالعات مورد نیاز از منابع مدون و معتبر جمعآوری شده است .از سوی دیگر ،با مطالعه و
بررسی میدانی با استفاده از توزیع پرسشنامه ،به ارزیابی نظر شهروندان و تحلیل تأثیرات عملکردی
مراکز آموزش عالی در توسعهی فرهنگ شهری کالنشهر تهران پرداخته میشـود .جامعهی آماری در
این تحقیق در بخش فعالیتهای میدانی ،شهروندان بین  21تا  91سال مناطق  3و  12شهرداری
تهران است که برای پاسخگویی به پرسشنامهها انتخاب میشوند.
بر اساس سرشماری سال  ،1315جمعیت شهر تهران  3315139نفر بوده است که در 311 /3
کیلومتر مربع سکونت داشتهاند .جمعیت و مساحت این دو منطقه در این سال روی هم رفته 541512
نفر و  51/1کیلومترمربع بوده است که بهترتیب پنجدرصد جمعیت و هفت مساحت شهر تهران را
تشکیل داده است .به این ترتیب جامعهی آماری این تحقیق ،تعداد افراد بین  21تا  91سال در دو
منطقه  3و  12و روی هم بهعنوان جامعهی آماری بهترتیب  115321نفر و  142543نفر و 335333
نفر بوده است که برای تعیین حجم نمونه در نظر گرفته شده است.
برای تعیین سؤاالت مورد نیاز ،ابتدا از اهداف و فرضیههای پژوهش و سپس چارچوب نظری تعیین
شده بهعنوان اساس تعیین سؤاالت استفاده شده است .با استفاده از متغیرهای موجود (مراکز آموزش
عالی و فرهنگ شهری) و ابعاد فرهنگی  -اجتماعی و کالبدی نظریهی توسعهی پایدار شهری و مؤلفهی
تفاوتهای فرهنگی و شکاف فرهنگ شهری شهروندان و آثار عملکردی مراکز آموزش عالی در حوزهی
پیرامونـی ،گویههای الزم برای سنجش تعریف و تدوین پرسشنامه لحاظ شد (جدول  1و جدول.)2
برای گردآوری اطالعات از طریق پرسش نامه با استفاده از روش کوکران ،حجم نمونه به تعداد931
نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن در دو جامعهی آماری ،یعنی جمعیت مناطق  3و  12شهر تهران با
توجه به میزان برخورداری مراکز آموزش عالی و با توجه به اینکه این دو منطقه بیشترین و کمترین
مراکز آموزش عالی را دارند ،برای انجام بررسیهای مورد نظر در تحقیق انتخاب شدند و مورد پرسش
قرار گرفتند .به علت ناقص بودن برخی پرسشنامهها ،به  311نفر در هر منطقه تقلیل یافتند .در این
پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .در مرحلهی اول با انجام آزمون مقدماتی  31پرسشنامه
تکمیل شد و سپس با برآورد ضریب پایانی ،برخی از سؤاالت حذف گردید .بر این اساس ضریب پایانی
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مقیاس نگرش به مراکز آموزش عالی  1/12است .در مرحلهی بعدی به انجام تغییراتی در نظام نمره-
گذاری بر پایهی روش طیف لیکرت که شامل  5مقوله (خیلی زیاد تا خیلی کم) بود ،بسنده شد .در
نهایت با توجه به ماهیت تحقیق ،با استفاده از روشهای کمی و پردازشهای رایانهای و مدلها ،نظیر
نرم افزارهای  spssبه تحلیل دادهها اقدام شده است.
جدول  -2گویههاي مربوط به مؤلفهي تفاوتهاي فرهنگی و شکاف فرهنگ شهري شهروندان
ردیف

مأخذ :نگارنده ،یافتههای نظری رسالهی دکتری

خیلی زیاد

5

ایجاد مراکز آموزش عالی درکاهش تفاوتهای رفتاری شهروندان از نظر رعایت
قوانین و مقررات ترافیکی ،نوع استفاده از معابر و فضای شهری و سامانههای
حمل و نقل در مناطق مختلف کالنشهر تهران اثرگذار بودهاند.

زیاد

4

تکوین مراکز آموزش عالی در کاهش شکاف میان شهروندان تهرانی در مناطق
مختلف از نظر فرهنگ همسایگی و ارزشهای محلهای و رعایت حقوق سایر
شهروندان نقش مؤثری داشته است.

متوسط

3

ایجاد مراکز آموزش عالی در کاهش شکاف نوع نگرش و الگوهای رفتاری
شهروندان از نظر ارزشهای زیستمحیطی شهر و فرهنگ استفاده از خدمات
شهری در مناطق مختلف نقش مؤثری داشته است.

2

كم

1

احداث مراکز آموزش عالی موجب کاهش شکاف تغییر نگرش شهروندان تهرانی
در مناطق مختلف به فضای شهر ،ترویج رفتارهای مطلوب و رعایت قوانین و
مقررات زندگی شهری شده است.
شکلگیری مراکز آموزش عالی در هر نقطه از شهر تهران در تفاوت نگرش
شهروندان به فضای شهری ،توجه به زیبایی شهر و فرهنگ مسئولیتپذیری
تأثیرگذار بوده است.

خیلی كم

گویه

00
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جدول - 1گویههاي مؤلفه آثار عملکردي مراكز آموزش عالی و توسعه فضاهاي فرهنگی درحوزهي پیرامونی
ردیف

خیلی زیاد

5

احداث مراکز آموزش عالی و توسعهی کالبدی آنها در ایجاد مراکز اقامتی و
سکونتی ،پانسیونها و خوابگاههای دانشجویی اثر داشتهاند.

زیاد

4

شکلگیری و تکوین مراکز آموزش عالی در پیدایش و ارتقای کیفیت اماکن
خدمات گردشگری ،تفریحی ،ورزشی و پذیرایی تأثیرگذار بودهاند.

3

متوسط

2

شکلگیری و تکوین مراکز آموزش عالی در ایجاد و گسترش مراکز علمی،
آموزشی و فرهنگی و هنری مؤثر بودهاند.
ایجاد مراکز آموزش عالی در شکلگیری و توسعهی مراکز خدمات عمومی،
اداری و مالی و شبکههای حمل و نقل نقش داشتهاند.

كم

1

ایجاد مراکز آموزش عالی در شکلگیری و توسعهی مراکز عرضهی محصوالت
فرهنگی در حوزهی پیرامونی تأثیر گذار بوده است.

خیلی كم

گویه

مأخذ :نگارنده ،یافتههای نظری رسالهی دکتری

در این بخش با توجه به فرضیههای تحقیق ،برای بررسی نقش این مراکز در ارتقای فرهنگ شهری
در قالب الگوی پیشنهادی که روابط علت و معلولی میان متغیرهای مراکز آموزش عالی و فرهنگ
شهری را نشان میدهد ،بهعنوان الگوی تحلیلی تحقیق انتخاب شده است .شکل ( )1نقش مراکز
آموزش عالی در ارتقای فرهنگ شهری و دستیابی به توسعه پایدار شهری را نشان میدهد .بر اساس
مدل فرضی پژوهش ،به متغیرهایی در سطح کالن و خرد توجه شده است .اصلیترین متغیر یا متغیر
وابسته در این مطالعه ،دو متغیر «مراکز آموزش عالی» و «ارتقای فرهنگ شهری» است که رابطهی این
دو با یکدیگر و همچنین مجموعهای از متغیرهای به هم پیوسته آنچنان که در شکل  1آمده است،
مورد توجه قرار میگیرد.
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شکل  -2نقش مراكز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهري
مأخذ :نگارنده ،یافتههای نظری رسالهی دکتری
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04

محدوده و قلمرو پژوهش
قلمرو مکانی و زمانی پژوهش به شرح زیر است:
 -1بهطور کلی قلمرو مکانی در این تحقیق ،محدودهی جغرافیایی شهر تهران است که به مرزهای
مناطق  22گانه شهر تهران ختم میشود .در واقع شاخصهای محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
و بررسی آنها از منظر عملکرد فضایی مراکز آموزش عالی در ارتقای فرهنگ شهرنشینی در محدودهی
مناطق مورد نظر ،حدود اداری منطبق بر مصوبات طرح جامع تفضیلی شهر تهران ارزیابی شده است.
شهر تهران در مرکز استان تهران واقع شده و از نظر موقعیت جغرافیایی در  51درجه و  11دقیقه تا
 51درجه و  33دقیقه طول شرقی و  35درجه و  34دقیقه تا  35درجه و  51دقیقه عرض شمالی قرار
گرفته است .ارتفاع آن از  1311متر در شمال به  1211متر در مرکز و باالخره  1111متر در جنوب
میرسد .تهران در پهنهای میان دو وادی کوه و کویر و در دامنههای جنوبی البرز گسترده شده است .از
سمت جنوب به کوههای ری و بیبی شهربانو و دشتهای هموار ورامین و از شمال به واسطه کوهستان
محصور شده است (مرکز آمار ایران .)21 :1315 ،مناطق  3و  12از مناطق  22گانه شهر تهران به
عنوان نمونههای مورد مطالعه انتخاب شده است.
 -2قلمرو زمانی این پژوهش نیز با توجه به تحلیل و بررسی ناپایداریها و پایین بودن سطح فرهنگ
شهرنشینی و نامتوازنی میان سطوح مادی و معنوی فرهنگ در سطح شهر تهران در وضع موجود ،زمان
کنونی انجام تحقیق سال  1321است.
بحث اصلی
در سال  1231هجری شمسی مدرسهی دارالفنون ،اولین مرکز آموزش عالی مدرن در شهر تهران،
تأثیرات چشمگیری را در فضای شهری به دنبال داشته است .احداث دانشگاه تهران در سال 1313در
شمال شهر و اراضی جاللیه در جهتدهی توسعه شهر بهعنوان یک هسته مرکزی در حوزه پیرامونی
خود ،نقش مؤثری به عهده داشته است .از سال  1321به بعد روند احداث دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی در مناطق مختلف شهر تهران شدت گرفت .استقرار این مراکز سبب افزایش عملکردهای فرهنگی
و اقتصادی در حوزههای پیرامونی این مراکز و تغییر ساختار فضایی تهران بزرگ گردید .پس از پیروزی
انقالب و از سال  1353به بعد ،به دنبال شعارهای انقالب و توسعهی عدالت آموزشی ،دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی یکی پس از دیگری در مناطق مختلف شهر و مجموعهی شهری تهران احداث شد که
درگسترش فضایی ـ کالبدی و تحوالت فرهنگی شهر تأثیرگذار بوده است .شکل  ،1مهمترین مراکز
آموزش عالی کالنشهر تهران را به تفکیک نوع دانشگاه نشان میدهد.

04
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منطقه  3در شمال شهر تهران ،بیش از  32کیلومتر مربع وسعت دارد که از شمال شرق به بزرگراه
صدر ،از شمال غرب به بزرگراه مدرس ،از جنوب شرق به بزرگراه رسالت ،از جنوب غرب به بزرگراه
شهید همت ،از غرب به بزرگ راه شهید چمران و از شرق به خیابان پاسداران محدود میشود .جمعیت
این منطقه در سال  221329 ،1315نفر بوده است .مراکز آموزش عالی واقع در این منطقه عبارتند از:
دانشگاه الزهرا ،دانشگاه خواجه نصیر ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل ،واحد علوم پزشکی و واحد تهران
مرکز دانشگاه آزاد اسالمی ،مؤسسهی علوم بانکی و مؤسسهی ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
منطقهی  12در جنوب شهر واقع شده و معادل  12کیلومتر مربع وسعت دارد .این منطقه از شرق و
شمال شرق به خیابان بهمنیار و بزرگراه تندگویان ،از شمال غرب به بزرگراه نواب صفوی ،از جنوب
به بهشت زهرا و بزرگراه آزادگان ،از شرق به بزرگراه سعیدی و خیابان زمزم محدود میشود و
جمعیت این منطقه در سال مورد نظر ،برابر با  242319نفر بوده است .مرکز آموزش عالی تربیت دبیر
شریعتی در این منطقه واقع شده است .شکل  ،2پراکندگی مراکز آموزش عالی در مناطق  3و  12شهر
تهران را براساس تعداد دانشجو نشان میدهد.

تحلیل عملکرد فضایی مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری..
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شکل  -9موقعیت مناطق  9و  23شهرداري تهران و پراكندگی مراكز آموزش عالی بر اساس تعداد دانشجو

در ابتدای پژوهش برای آگاهی از روند و میزان تأثیر گذاری مراکز آموزش عالی در ارتقای فرهنگ
شهری در کالنشهر تهران ،با الهام از اصول اولیهی فرهنگی فضای شهر ،فرضیاتی تدوین شد و به
بررسی و تنظیم مؤلفه های خاصی برای هر فرضیه پرداخته شد .برای دستیابی به این مؤلفهها ،با
استفاده از سؤاالت پرسشنامه ،شاخصهایی تدوین شد و پس از آن برای بررسی تأثیر مراکز آموزش
عالی بر دو شاخص مورد نظر ،از آزمون ناپارامتری دو جملهای به تفکیک در مناطق  3و  12و برای
بررسی تفاوت معنیداری بین دو منطقه ،از آزمون ناپارامتری مان ـ ویتنی استفاده شد.
نتایج آزمون فرضیه اول
برای آزمون فرضیه اول -یعنی مراکز آموزش عالی شهر تهران در کاهش شکاف میان فرهنگ
شهروندی و وضعیت مطلوب شهری در دستیابی به توسعهی پایدار ،تأثیر باالیی دارند -ابتدا از آزمون
ناپارامتری دوجملهای به تفکیک برای مناطق  3و  12استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر بیان
میشود:
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 :1Hمراکز آموزش عالی شهر تهران در کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و وضعیت مطلوب شهری
در دستیابی به توسعهی پایدار تأثیر باالیی ندارند.
 :1Hمراکز آموزش عالی شهر تهران در کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و وضعیت مطلوب شهری
در دستیابی به توسعهی پایدار تأثیر باالیی دارند.
همانطور که نتایج دادهها در جدول ( )3نشان میدهد ،در منطقهی  3چون مقدار سطح معنیداری
برابر  1/111و کوچکتر از مقدار خطا  1/15است و همچنین مقدار باالتر از نقطه برش برابر  1/32و
بزرگتر از مقدار پایینتر از نقطه برش برابر  1/21است .پس فرضیه  1برای منطقهی  3تأیید میشود ؛
یعنی مراکز آموزش عالی منطقه  3شهر تهران در کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و وضعیت
مطلوب شهری در دستیابی به توسعهی پایدار تأثیر باالیی دارند.
جدول  -9آزمون دوجملهاي تأثیر مراكز بر كاهش شکاف میان فرهنگ شهروندي در منطقهي  9و 23
منطقه

نقطه

درصدپایینتر

درصد باالتر

سطح

كمترین

بیشترین

برش

از نقطه برش

از نقطه برش

معنیداري

امتیاز

امتیاز

میانگین

انحراف
معیار

3

2.5

1.21

1.32

1.111

1

4

3.1133

1.23232

12

2.5

1.49

1.54

1.225

1

4

2.9111

1.13219

اما این وضعیت در منطقهی  12متفاوت است ،زیرا مقدار سطح معنیداری برابر  1/225و بزرگتر
از مقدار خطا  1/15است .پس تأثیر متوسط را نتیجه میگیریم .بنابراین فرضیه  1برای منطقهی 12
تایید نمیشود؛ یعنی مراکز آموزش عالی منطقه  12شهر تهران در کاهش شکاف میان فرهنگ
شهروندی و وضعیت مطلوب شهری و همچنین دستیابی به توسعهی پایدار تأثیر باالیی ندارد .برای
مقایسهی اختالف معنیدار تأ ثیر مراکز آموزش عالی در کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و
وضعیت مطلوب شهری در دستیابی به توسعهی پایدار در دو منطقهی  3و  ،12از آزمون مان ویتنی به
شرح زیر استفاده شده است:
 :1Hتأثیر مراکز آموزش عالی بر کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و وضعیت مطلوب شهری در
دستیابی به توسعه در دو منطقه  3و  ،12اختالف معنیداری ندارد.
 :1Hتأ ثیر مراکز آموزش عالی بر کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و وضعیت مطلوب شهری در
دستیابی به توسعه در دو منطقه  3و  ،12اختالف معنیداری دارد.
همانطور که دادههای جدول ( )4نشان میدهد ،چون مقدار سطح معنیداری  1/111و کوچکتر
از مقدار خطا  1/15است (مقدار قدر مطلق برابر  4/113و بزرگتر از مقدار  1/29است) ،فرض یک را
نتیجه میگیریم؛ یعنی بین دو منطقه  3و  12از لحاظ تأ ثیر مراکز آموزش عالی بر کاهش شکاف میان
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فرهنگ شهروندی و وضعیت مطلوب شهری در دستیابی به توسعه ،اختالف معنیداری وجود دارد.
منطقهی  3با میانگین رتبه  ،334/52در وضعیت مطلوبتری نسبت به منطقه  12با میانگین رتبه
 299/41میباشد .این وضعیت نشان میدهد که تأثیرگذاری مراکز آموزش عالی در کاهش شکاف میان
فرهنگ شهروندی و وضعیت مطلوب شهری در دستیابی به توسعهی پایدار در منطقه  3باالتر از
منطقه  12بوده است.
جدول  -4آزمون مان ویتنی براي مقایسه تأثیر مراكز آموزش عالی بر كاهش شکاف فرهنگ شهروندي در
مناطق  9و .23
متغیر

سطح

مقدار

معنیداري

خطا

1.111

1.15

تأثیر مراکز آموزش عالی بر کاهش شکاف میان
فرهنگ شهروندی و  ...در دستیابی به توسعه

تایید

آماره Z

فرض
1H

- 4.113

نتیجه گیري

3  19

نتایج آزمون فرضیه دوم
برای آزمون فرضیهی دوم  -یعنی احداث مراکز آموزش عالی در هر منطقه از شهر تهران از نظر
عملکردی در حوزهی پیرامونی خود تأثیر باالیی داشته است ـ همانند فرضیه اول ابتدا از آزمون
ناپارامتری دوجملهای به تفکیک برای مناطق  3و  12استفاده شده است و سپس با استفاده از آزمون
ناپارامتری مان ویتنی به بررسی هر دو منطقه از نظر تفاوت معنیداری با یکدیگر می پردازیم که نتایج
آن به شرح زیر بیان میشود:
 :1Hاحداث مراکز آموزش عالی در هر منطقه از شهر تهران از نظر عملکردی در حوزهی پیرامونی خود
تأثیر باالیی نداشته است.
 :1Hاحداث مراکز آموزش عالی در هر منطقه از شهر تهران از نظر عملکردی در حوزهی پیرامونی خود
تأثیر باالیی داشته است.
جدول  - 5آزمون دوجملهاي بررسی تأثیر مراكز آموزش عالی از نظر عملکردي درحوزه پیرامونی خود در منطقه 9
منطقه

نقطه

درصد پایینتر

برش

از نقطه برش

درصد
باالتر از
نقطه برش

سطح

كمترین

بیشترین

معنیداري

امتیاز

امتیاز

میانگین

انحراف
معیار

3

2.5

1.11

1.12

1.111

1

4

3.1133

1.15512

12

2.5

1.39

1.94

1.111

1

4

2.3411

1.13191
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همانگونه که در جدول ( )5آمده است ،چون مقدار سطح معنیداری منطقهی  3برابر  1/111و
کوچکتر از مقدار خطا  1/15است و همچنین مقدار باالتر از نقطه برش برابر  1/12و بزرگتر از مقدار
پایینتر از نقطه برش برابر  1/11است ،پس فرضیهی  2در منطقهی  3تأیید میشود؛ یعنی احداث
مراکز آموزش عالی در منطقهی  3از شهر تهران از نظر عملکردی در حوزه پیرامونی خود ،تأثیر باالیی
داشته است .این وضعیت برای منطقه  12نیز به همین شکل است ،زیرا مقدار سطح معنیداری برابر
 1/111و کوچکتر از مقدار خطا  1/15است و همچنین مقدار باالتر از نقطه برش برابر  1/94و بزرگتر
از مقـدار پایینتر از نقطه برش برابر  1/39است .بنابراین فرضیهی  2برای منطقهی  12نیز تأیید
میشود؛ یعنی احداث مراکز آموزش عالی در منطقهی  12از شهر تهران از نظر عملکردی در حوزهی
پیرامونی خود ،تأثیر باالیی داشته است .برای مقایسه اختالف معنیداری تأثیر مراکز آموزش عالی از
نظر عملکردی در حوزه پیرامونی خود در دو منطقه  3و  ،12از آزمون مان ویتنی به شرح زیر استفاده
شده است:
 :1Hتأثیر مراکز آموزش عالی از نظر عملکردی در حوزه پیرامونی خود در دو منطقه  3و  ،12اختالف
معنیداری ندارد.
 :1Hتأثیر مراکز آموزش عالی از نظر عملکردی در حوزه پیرامونی خود در دو منطقهی  3و  ،12اختالف
معنیداری دارد.
جدول -6آزمون مان ویتنی براي مقایسه تأثیر مراكز  ...از نظر عملکردي در حوزه پیرامونی در دو منطقه  9و 23
متغییر

سطح معنی داري

تاثیر مراکز آموزش عالی از
نظر عملکردی در حوزهی
پیرامونی خود

1.111

مقدار خطا
1.15

آماره Z
- 5.323

تایید فرض
1H

نتیجه گیري

3  19

بر اساس آنچه در جدول ( )9آمده است ،چون مقدار سطح معنیداری  1/111و کوچکتر از مقدار
خطا  1/15است (مقدار قدر مطلق آماره  Zبرابر  5/323و بزرگتر از مقـدار  1/29است) ،فرض یک را
نتیـجه میگیریم؛ یعنی میان دو منطقهی  3و  12از لحاظ تأ ثیر مراکز آموزش عالی از نظر عملکردی
در حوزهی پیرامونی خود ،اختالف معنیداری وجود دارد .منطقه  3با میانگین رتبه  333/94در وضعیت
مطلوبتری نسبت به منطقه  12با میانگین رتبه  293/39میباشد .از آنجا که بین منطقه  3و  12از
نظر شاخصهای اقتصادی -اجتماعی و بافت فیزیکی و کالبدی تفاوتهای بسیاری وجود دارد ،تمرکز
این مشاغل و خدمات در حوزه پیرامونی یک مرکز آموزش عالی در منطقه  3محسوستر بوده است.
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جمعبندي و نتیجه گیري
نتایج این تحقیق در مناطق مورد بررسی کالنشهر تهران ،دو ناحیهی فرهنگی متفاوت را نشان
میدهد که هر یک با توجه به الگوی پراکنش مراکز آموزش عالی چشماندازهای فرهنگی و فرهنگ
شهری ویژهای را به وجود آورده است:
بر اساس یافتههای حاصل از آزمون فرضیه  2مربوط به تأثیرگذاری مراکز آموزش عالی در کاهش
شکاف میان فرهنگ شهروندی و وضعیت مطلوب شهری در دستیابی به توسعهی پایدار ،نتایج این
تحقیق بیانگر آن است که در منطقه  ،3رابطه معنیداری بین این دو وجود دارد .این دادهها تأیید
میکند که مراکز آموزش عالی منطقه  3شهر تهران در کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و
وضعیت مطلوب شهری در دستیابی به توسعه پایدار ،تأثیر باالیی دارد؛ اما این وضعیت در منطقه 12
متفاوت است ،یعنی در این منطقه تأثیر باالیی ندارد .این وضعیت نشان میدهد که میزان تأثیرگذاری
در منطقهی  3باالتر از منطقهی  12بوده است.
یافتههای آزمون فرضیه  2این مطالعه نشان داد که تأثیرگذاری عملکردی مراکز آموزش عالی در
حوزهی پیرامونی این مراکز در هر دو منطقه ،سطح معنیداری باالیی را نشان میدهد .بهعبارتی
دادههای مورد نظر در هر دو منطقه  3و  12تأیید میشود؛ یعنی احداث مراکز آموزش عالی در هر دو
منطقه از شهر تهران از نظر عملکردی در حوزه پیرامونی خود تأثیر باالیی داشته است و بین دو
منطقهی  3و  12از لحاظ میزان تأثیرگذاری این مراکز ،اختالف معنیداری وجود دارد؛ منطقه  3در
وضعیت مطلوبتری نسبت به منطقه 12قرار دارد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج پژوهش حاضر در مییابیم که یکی از محورهای توسعهی شهری پایدار ،ایجاد
پیوند و تعامل میان مراکز آموزش عالی و مدیریت شهری است که در ایران هنوز جایگاه شایسته خود را
پیدا نکرده است .از اینرو بهمنظور معرفی جایگاه مراکز آموزش عالی در ارتقای فرهنگ شهری و
دستیابی به توسعهی پایدار فرهنگ شهری در کالنشهر تهران بر اساس ابعاد توسعه پایدار ،پیشنهادها
و توصیههایی به شرح ذیل بیان میگردد:
 -2فضاي كالبدي مراكز آموزش عالی و توسعهي فرهنگ شهري

*مراکز آموزش در فضای شهری می توانند ابعاد و کارکردهای متنوعی در فرهنگسازی و ارتقای
عملکردی فرهنگ شهرنشینی در کالن شهر به عهده داشته باشند .بنابراین میتوان گفت:
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 توزیع بهینه و مطلوب مراکز آموزش عالی در مناطق مختلف شهر تهران و توجه به مناطق محروم ونابرخوردار در مکانیابی برای احداث و توسعهی فضایی مراکز آموزش عالی.
 تأکید بر سرمایهگذاری بیشتر در بخش آموزش عالی در مناطق مختلف شهر تهران برای ایجادتعادل بین انسان ،فعالیت و فضای شهری.
 توجه به ارزشهای زیباییشناسی معماری و کالبدی بناهای مرا کز آموزش عالی در ساماندهیفضای شهری تهران.
 -1مراكز آموزش عالی وآموزش همگانی فرهنگ شهري

* مراکز آموزش عالی به اشکال زیر میتوانند در دستیابی به توسعه پایدار فرهنگ شهری تأثیرگذار
باشند:
الف) فعالیتهاي آموزشی :مراکز آموزش عالی شهر تهران از سه طریق میتواند در توسعه آموزش
فرهنگ شهری نقش آفرین باشد.
 آموزش رسمی به دانشجویان :با تأکید بر مفاهیم توسعهی پایدار فرهنگی شهر ،ارزشهای زندگیشهری و اخالق شهروندی و ...در تدوین کتب درسی و متون آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.
 آموزش غیررسمی :به صورت کوتاهمدت و بلندمدت به شهروندان ،مانند :کارگاههای آموزشی،سمینارها ،همایشها و اجرای پروژههای پیشتاز و غیره.
 آموزشهای آزاد :ارتقای آگاهی مردم در مورد مفاهیم توسعهی پایدار فرهنگ شهری از طریقبرگزاری دورههای آموزش آزاد برای عالقمندان.
ب) فعالیتهاي پژوهشی :تصویب ،اجرا و حمایت از طرحهای پژوهشی در مورد مفاهیم توسعه پایدار
فرهنگی شهر ،ارزشهای زندگی شهری و اخالق شهروندی و غیره.
ج) ارایهي خدمات اجتماعی به نهادهاي مرتبط با مدیریت شهري :استفاده از فضای فیزیکی این مراکز
برای برگزاری جشنوارههای فرهنگی شهر و الگوهای برتر فرهنگ شهری در سطح شهرها برای افزایش
ذائقهسازی و توسعهی فرهنگ شهری در بین شهروندان.
 -9مراكز آموزش عالی وتقویت فرهنگ مشاركت عمومی در ادارهي امور شهر

* با توجه به نقش مؤثر عناصر مراکز آموزش عالی به عنوان نیروهای پیشرو در روند توسعهی همهجانبه
فرهنگی -اجتماعی شهر تهران و آگاهسازی افراد جامعه ،اقدامات زیر ضروری است:
 نقش مؤثر نیروهای متخصص و با تجربهی دانشگاهی و دانشجویان در ایجاد تشکلهای مردمی وبهمنظور موفقیت بیشتر و تقویت مشارکت عمومی.

تحلیل عملکرد فضایی مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری..
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 ایجاد هماهنگی میان مراکز آموزش عالی و سازمانهای مدیریت شهری برای آموزش شهروندانبرای بهره گیری بهینه و هدفمند جهت توسعه و تقویت مشارکت مردمی در ادارهی امور شهرها.
 تشکیل نهادهای مشترک برای ایجاد ارتباط میان مراکز آموزش عالی و مدیریت شهری در تدوینبرنامهریزی فرهنگی شهر.
 - 4مراكز آموزش عالی و برنامهریزي فرهنگی شهر

* مراکز آموزش عالی در تدوین استراتژی برنامهریزی فرهنگی شهر در فرایند توسعهی پایدار فرهنگی
شهر ،مهمترین عنصر تأثیرگذار به شمار میروند .از اینرو مدیریت شهری دربارهی مراکز آموزش عالی
در کالنشهرها میتواند اقدامات زیر را انجام دهد:
 برنامهریزی فرهنگی برای کالنشهرها ،برای دستیابی به توسعهی پایدار شهری ضرورتی اجتنابناپذیر است که باید از طریق مشارکت مؤثر مراکز آموزش عالی در رأس سایر برنامههای توسعه شهری
قرار گیرد.
 کوشش برای ایجاد فضایی مستعد برای استفاده از پتانسیلهای مراکز آموزش عالـی و ایجـادشبکه های علمی فعال و کارآمد از طریق ایجاد مراکز ارتباط بین شهر و مراکز آموزش عالی.
 ایجاد شبکهای از پژوهشگران ،کارشناسان و شهروندان با محوریت مراکز آموزش عالی و مؤسساتدانشبنیان در زمینهی مسایل فرهنگی و اجتماعی شهری برای فراهم شدن امکان برنامهریزی با
مشارکت شهروندان.
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