
 
 

 چکیده

 داشتندلیل عنوان بخشی از فضاهای پررونق شهری، بهشهر تهران بهمراکز آموزش عالی کالن

 توسعه ترین فضاهای فرهنگی این شهر دراز جمله مستعد ،های بالقوه فرهنگیها  و ظرفیتپتانسیل

آموزش عالی در این  ماهیت مراکز ابعاد و شناختبنابراین  .روندپایدار فرهنگ شهری به شمار می

اهمیت بسیاری دارد. هدف این پژوهش شناسایی وتحلیل فضایی عملکرد مراکز آموزش عالی ، شهرکالن

ی مراکز آموزش عالی و هـر رابطـشهر تهران است که بیانگدر ارتقای فرهنگ شهرنشینی در کالن

و مبتنی  تحلیلی  -نوع توصیفی این پژوهش از ق روش تحقی .است شهرهاکالن ی درنگ شهرنشیـفرهن

شهر تهران  12 و 3 مناطق ،برای بررسی موردی است.میدانی  ای وبر دو روش مطالعات کتابخانه

این نتایج  شدند.ها و آزمون فرضیات بررسی شناخت ویژگی ،نامهاز طریق توزیع پرسش و شدهانتخاب 

مراکز آموزش  به این شکل که ؛این دو وجود دارد میانی دارمعنی یرابطهدهد که تحقیق نشان می

 3 این رابطه در منطقه اند، اماتأثیرگذار بوده یفرهنگ  شهر پایدار توسعه درشهر تهران کالن عالی

 .است بوده 12 یاز منطقه ترقوی
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 مقدمه

 التر سؤپایدار، توجه به اصل پایداری هر چه بیش یشهرها و مطرح شدن اصل توسعه با توسعه

های پایداری مشخصه نیافتن تحقق بیانگر ،. مسائل و مشکالت موجود به ویژه در شهرهاشودبرانگیز می

ار شهری در روند روبه رشد خود به پاید (. فرایند توسعه29 :1331 ،کاظمیها است )موسیدر آن

 یـآموزش عال مراکز د،ـه در این فراینـتوجی مورد هـایکی از شاخص. های مهمی وابسته استشاخص

با توجه به ضرورت  ،های آیندهیادگیری رفتار برخورد مناسب نسل دهی شیوهدر شکل است که

 چهلفصل از  نهکه به صراحت در طوریبه ؛دنپایدار نقش بسیار مهمی به عهده دار های توسعهویژگی

پایدار تأکید و به روشنی اذعان شده  یابی به توسعهبه نقش آموزش عالی در دست 21فصل دستور کار 

گیرندگان و پایدار از طریق تربیت تصمیم ییابی به توسعهدست برایاست که آموزش عالی 

ی، آموزشی و پژوهشی پیش فرایندهای تولید دانش و ای، فنخدمات مشاوره سازان آینده و ارائهتصمیم

عنوان فضای خاص این مراکز به. (133: 1315، بیگی)علی انتقال آن در جامعه ارتباط برقرار می کند

توانند ابعاد در فضای شهری می ها و کارکردهای خاص خودعلمی، فرهنگی و کالبدی و به سبب ویژگی

شهرها به عهده نشینی در کالنعملکردی فرهنگ شهر ایارتق زی وسافرهنگ و کارکردهای متنوعی در

 .داشته باشند

 

  طرح مسأله
در  ،شهرهای کشورهای در حال توسعهتهران نیز همانند سایر کالن شهرکالن سواز آنجا که از یک

طح س بخش بزرگی از این مشکالت ریشه در های فراوانی مواجه است واری و چالشحال حاضر با ناپاید

ویژه و بهی متناسب این شهر از مراکز فرهنگی مندبهرهو از سوی دیگر  فرهنگ شهری شهروندان دارد

دان در فضای شهر شهرون ینشینی و ترویج رفتارهای سازندهارتقای فرهنگ شهر آموزش عالی در مراکز

پژوهش ین هدف برابنا است، گذارفرهنگ شهری تأثیر پایدار یابی به توسعهو بسترسازی برای دست

 کالناجتماعی و فرهنگی در  های کالبدی،کاهش ناهنجاری برایفرهنگ شهرنشینی  یتوسعهحاضر، 

 پایدار فرهنگ شهری است.  یتحقق توسعهتهران و کمک به  شهر

 و 3 یدو منطقه فرهنگ شهری، برای نمونه در ینقش مراکز آموزش عالی در توسعه ،در این مقاله

 وجود های اصلی در این مطالعه این است کهپرسش رو. از اینبررسی شده است تهرانشهر از کالن 12

در کاهش شکاف میان فرهنگ شهرنشینی و وضعیت  چه نقشی ،شهر تهران در مراکز آموزش عالی

آموزش عالی در یک منطقه از  ؟ احداث یک مرکزدارندپایدار  یابی به توسعهمطلوب شهری در دست

؟ برای یافتن را به دنبال دارد ثیراتیی پیرامونی خود چه تأعملکردی در حوزه نظراز  ،شهر تهران

  تنظیم شده است:به شرح زیر  فرضیاتی ،هایی مناسبپاسخ
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نقش شهری مراکز آموزش عالی تهران در کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و وضعیت مطلوب  .1

 ثری دارند.ؤم

 گذارثیرأپیرامونی خود ت یحوزه عملکردی در هران از نظرمنطقه از شهر ت هر مراکز آموزش عالی در .2

 .هستند

 

 ها و مبانی نظري تحقیقمفاهیم، دیدگاه
گذرد، اما زمان زیادی نمی 1مورد فرهنگ شهرنشینی از زمان مطالعات دقیق و عملی درهرچند

وجود داشته  هاای است که همواره از زمان تشکیل نخستین شهرها به دست انسانفرهنگ شهری مقوله

ای جدید و حاصل دوران مدرن است و پدیده ،است. فرهنگ شهری به لحاظ ساختاری و کارکردی

  (.Barnett, 2003: 4) تری است تا نهادینه و کارآمد شودمستلزم صرف زمان و تالش بیش

 یئهبه ارا ،شهر از جمله  کسانی که مطالعات آنان در زمینه بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی در

شهروندان و فضای شهری  تحلیل تجربه شهری و نقش فرهنگ در زندگی یهای مهمی در حوزهنظریه

 راپاپورت، امس ،فرانکو بیانجینی س، جورج زیمل،لویس ویر رونالد اینگلهارت، افرادی چون انجامیده است،

عوامل و  موضوع فرهنگکه در مطالعات خود به و... هستند  کوئین لینچ ،دیوید هاروی لوئیس مامفورد،

ی های میدانی در این زمینه به حدود دههی بررسی. سابقهاندفرهنگی در شهرها توجه و تأکید نموده

تحول »است که در کتابش به نام  رونالد اینگلهارتگردد. از پیشگامان این دوره، در آمریکا باز می 1231

ت ارزشی در جوامع صنعتی را نقد و بررسی کوشید تا تحوال« ی صنعتی پیشرفته فرهنگی در جامعه

 (.31: 1311کند )فنی، 

های از طریق فرایند فضای شهری که معتقد استو داند فضای شهر را محصول فرهنگ می ،هاروی

دهد. آن را شکل می یانسان، شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است و طبیعی نظام یافته

طیف اهداف اجتماعی، فناوری،  یکنندهو منعکس ، فرهنگ، طبیعتفکر یفضای شهری حامل و آیینه

  (.Harvey, 1996: 45ها و نهادهای انسانی است )ارزش

به مطالعه ، «شهرزندگی فکری و کالن» با عنوان فرهنگ شهر یمقاله خود درباره در جورج زیمل

 ی وسعت و اندازهزیمل چگونگی تأثیرگذار .های شهری پرداخته استعنصر فرهنگ در محیط

در بررسی  امس راپاپورت (.153: 1311، )ساوج و وارد دهدها را در زندگی فرهنگی نشان میسکونتگاه

داند و ها میها را ناشی از تفاوت فرهنگهای کالبدی در فضای شهرها، این تفاوتهای محیطتفاوت

 .زندگی است ا و شیوههمعتقد است بهترین راه تجربی ساختن فرهنگ، شناخت نظام فعالیت

فضا،  که عبارتند از استدهی چهار عامل در محیط شهر سازمان ریزی شهری در نظر راپاپورت،برنامه

                                                             
1- Urbanization Culture 
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در بررسی  «فرهنگ شهری»در کتاب  لوئیس مامفورد .(Rapoport, 1977: 9-14) معنا، ارتباط و زمان

 ینقطه -توان یافتکه در تاریخ میای به گونهـ شهر  که شهرها معتقد است ینقش فرهنگ در توسعه

نقش فرهنگ در  یدر مطالعه اولسن .(Mumford, 1938: 3) اوج تمرکز قدرت و فرهنگ جامعه است

 ها،بافت اشکال، یتواند با تقابل غیرمنتظرههر شهری می که شهرها اعتقاد دارد یپیدایش و توسعه

های آشنا، ها و حرکتها، رنگبا تکرار اشکال، بافت تواندمی ؛ها تعجب و شادی بیافریندها و حرکترنگ

 :Olsen, 1980) ها و نهادها باشدتواند نمادی از اعتقادات، ویژگیمی ؛اطمینان ایجاد کند آرامش و

283.) 

شهر بیش از آنچه که معتقد است که « فرهنگ شهری»خود با عنوان  یدر مقاله فرانکو بیانجینی

در د بایریزی شهری منطقی و واقعی میی فرهنگی دارد و لذا هر گونه برنامههویت ،شدتر تصور میپیش

های الزم را نسبت به هویت فرهنگ شهرها و نیز تقویت هویت فرهنگی شهروندان در خود حساسیت

 به ،«گرایی در شهرسازیزمینه» در مقاله توالیی. (59: 1311، )بیانجی زندگی شهری مدرن داشته باشد

 یوظیفه کرده است.ریزی توجه عنوان یکی از ارکان بسیار مهم در شهرسازی و برنامهفرهنگ به 

 کالبدی، نیازها و فرهنگی، یهای پایداری است که بهترین تناسب را میان زمینهایجاد مکان ،شهرسازان

ای مربوط به هژه بررسیـویهدر آثار خود ب رهنمایی .(41: 1311، )توالیی انتظارات کاربران فراهم آورند

های به اعتقاد او ضرورت .است کردهعوامل فرهنگی توجه  ، بهگیری و رشد شهرهای ایراند شکلـفراین

های ها و ضرورتکردن آن مندنظام فرهنگی یعنی تنسیق روابط اجتماعی در درون شهرها، از طریق

شهرنشینی... و درک  مسیر بالندگی و ارتقای فرهنگ های فرهنگی درفرهنگی یعنی هدایت فعالیت

 ینه فیزیکی و ابزاری، بر عهده دارند،انسانی و رفتاری  أها که ماهیت و منشگونه ضرورتاین

 (. 25-9  :1313، )رهنمایی و شاه حسینی ریزان شهری استبرنامه

چون هنری وبر، پیتر مارکوس و کاس همافرادی ی شهرها، ی مراکز آموزش عالی در توسعهزمینه در

الگوی پراکنش فضایی مراکز  درباره و... آنه هایال، ویم ویول و دیوید سی پری و الیزابت استروم ر،پوت

اتی انجام مطالعر، فرهنگی شه کالبدی، اجتماعی و ابعاد فضایی، همهدر آموزش عالی و تأثیرات این مراکز 

، آثار «ترین دانشگاه کلمبیابزرگ»ان عنو باپیتر مارکوس و کاس پوتر این مطالعات، کار  یاز جمله اند.داده

شهر بررسی قرار  یعملکردی این مرکز را از ابعاد گوناگون به ویژه از نظر عملکردهای اقتصادی در توسعه

دانشگاه کلمبیا یکی از سه دانشگاه بزرگ بعد از دانشگاه جامع کاتولیک مسیحی و  :نویسندو میکرده 

های فراوان، دارای امالک وسیع و سرمایه صاحبعنوان بهکه نقش آن  استدانشگاه دولتی شهر 

ای در این اراضی برای و اقدامات گسترده استمالک اراضی دیگر  متفاوت از هرو  عملکردهای گسترده

 (.Potter & Marcuse 2008: 45) اندگذاری و برگشت آن انجام دادهسرمایه
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، به تحلیل عملکرد فضایی «شهر هلسینکی یسعهدانشگاه عامل تو»آنه هایال در اثر خود با عنوان 

دانشگاه  :گویدثر این مراکز در توسعه شهر پرداخته و میؤهلسینکی و نقش م مراکز دانشگاهی شهر

ر ـکه مانند سایاول این :ی مهم برخوردار استـد از دو ویژگـهای فنالنهلسینکی مانند سایر دانشگاه

این جهت  و هم از ز سطح بسیار باالیی برخوردار استزشی و علمی اهای اروپایی هم از نظر آمودانشگاه

شهرها، این دانشگاه نیز در  یاند و نه در حومههای دانشگاهی در مرکز شهرها واقع شدهکه محوطه

 ،ها در کشور فنالندطور که توسعه دانشگاهکه همانمرکز شهر هلسینکی واقع شده است. دوم این

اند، این دانشگاه نیز از زمان حکومت تزارها با حمایت مرکز قدرت سیاسی داشته ارتباط بسیار نزدیکی

اند حمایت شدهدولت فنالند  از طرف ،اندمراکز علمی و دانشگاهی نقش داشته یدر فنالند که در توسعه

(Hailla, 2008: 30.)  

: در نویسندمی «شهری یهای جهانی و توسعهدانشگاه»ویم ویول و دیوید سی پری در کتاب 

 یها در توسعهنقش دانشگاه های مربوط به مطالعههای اخیر در ایاالت متحده به انجام پژوهشسال

اندازهای چشم یایم به مطالعهلینکلن شروع کرده سسهؤدر مما تمایل زیادی پیدا شده است.  شهرها

ین اهداف از شهر، کاربری زمین و ویژه تعیهها در این زمینه، بنقش دانشگاه سیاست کاربری زمین و

، یابی به منافع متعدد از شهرهادست برایهای دانشگاهی برای بهبود ظرفیت جمعی که پروژهاین

 & Wiewel) اندپیشتاز بوده ،هایی که منافع متقابل مشترکی با یکدیگر دارندها و شناسایی راهدانشگاه

Perry, 2008: 15.) 

هایی برای شناخت عوامل فرهنگی در فضای شهری از کوشش 1341 یههدر ایران نیز از ابتدای د

های منوچهر ها را در پژوهشترین آنتوان مهمجمله مراکز آموزش عالی صورت گرفته است که می

محسن حبیبی  ،(1311نوین توالیی ) ،(1319( داود نامی )1392) ،پرویز پیران ،(1332محسنی )

جو و( جست1313و نادرقلی قورچیان )( 1313تقی رهنمایی )محمد ،(1319حسین بحرینی ) ،(1319)

ها و مراکز علمی با نگاهی به جغرافیای دانشگاه یتوزیع بهینه»رهنمایی در کتاب خود با عنوان کرد. 

ضمن بررسی عملکردهای فضایی و آموزش عالی  با تجزیه و تحلیل ساختاری مراکز ،« فرهنگ در ایران

ها آن یابیو مکان برای الگوی توزیع فضایی ایکارهای علمیراه ،اطق شهری کشورآثار فرهنگی در من

د فرهنگی در کنار سایر ها نوعی رسالت و عملکرطبیعی است که شهر»د: ـنویسو می است کرده ارائه

از شار »حبیبی در کتاب  .(31: 1313 ،)رهنمایی «دارند... عملکردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و

 کرده توجهعنوان یک عامل مهم در توسعه فضای شهری تهران نقش مراکز آموزش عالی بهبه  ،«هرتا ش

خویش را به آن  ییابد، چهرهکه شهر از آن هویت می استدانشگاه یکی از مصادیقی  ،به اعتقاد او .است

 . (242: 1319، )حبیبی بخشدآراید و بدان هویت میمی
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 آموزش عالی مراكز وتوسعه پایدار شهري  

 محیطی،مسائل زیست یبارهزیست درهای طرفداران محیطحاصل بحث نظریه توسعه پایدار شهری،

 طبیعی پایدار برای حمایت از منابع یتوسعه یزیست شهری است که به دنبال نظریهمحیط ویژههب

پی  تبه این واقعی یهای علمی مرتبط با موضوعات شهرعرصه ینظران در کلیهصاحبامروزه  شد.ارائه 

وده ـهای شهری نبتـکالبدی و زیرساخ توسعه هبد محدو ایمقوله ،پایدار شهری یاند که توسعهبرده

-همه یهمین زمینه برای تحقق توسعه در .شودهای اجتماعی و فرهنگی را نیز شامل میبلکه فعالیت

اهدافی چون به که  هستیمشینی فرهنگ شهرن یتوسعهبه ملزم  ،جانبه و پایدار در مناطق شهری

 یشناسی، ایجاد زمینهاحترام به قانون، رعایت حقوق سایر شهروندان، حس وظیفه یتقویت روحیه

اقتصادی، اجتماعی و  یهای مختلف توسعهدر برنامهرا  شهروندان و... یمناسب برای مشارکت همه

 یهای فرهنگی به الگوها و راهبردهابرنامه ،یافتهدر کشورهای توسعه کلی طورهب .کندمیفرهنگی توجه 

های فرهنگی را تنها بخشی از اهداف این الگوها، برنامه .اندپایدار شهری بدل شده ییشتاز در توسعهپ

  .(11 :1311 ،)فالح پسند دانندتوسعه قلمداد نکرده بلکه آن را جوهر توسعه می

تر عوامل به عبارتی جامع آگاهی و دانش و ،پایدار شهری یهای توسعهترین شاخصیکی از مهم

را به  شهری فقط زمانی پایدار و ماندگار خواهد شد که همه شهروندان آن پایدار توسعه. فرهنگی است

که بستر و  یابدمیپایدار شهری در صورتی تحقق  یتوسعه به عبارت دیگر صورت یک فرهنگ بپذیرند.

نگرش آنان به اهداف و  یش کافی شهروندان و نحوهاجرایی آن یعنی آگاهی و دان یزمینه

آنان  یمشارکت گسترده ها توسط شهروندان ونآتا امکان پذیرش  های توسعه فراهم شوداستراتژی

 ،به عوامل متعدد فرهنگی ایجاد شود. این وضعیت در جوامع و شهرهای گوناگون متفاوت است و

توسعه  یهای ویژهیزان نیاز این جوامع به برنامهم محیطی هر شهر واقتصادی و زیست اجتماعی،

در نتیجه اهداف کلی پایداری در هر جامعه، لزومأ نباید برای  .شودتوجه  هابه آنبستگی دارد که باید 

 یهای بنیادی برابا وجود این، برخی ویژگی .ای دیگر مناسب باشدسنجش پیشرفت در جامعه

ها و ها را در سیاستجوامع در آن هم نظرند و باید آن های پایداری وجود دارد که همهشاخص

  (.111-111 :1311،کاظمی)موسی کنندهای خود اعمال برنامه

 فرهنگی شهر کالبدی، اجتماعی و ابعاد فضایی، الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزش عالی در همه

ا یک افزایش کمی و تک احداث یک دانشگاه در یک شهر یا بخشی از یک شهر تنه .تأثیرگذار است

 فضایی یای را بر توسعهای از تأثیرات جغرافیایی گستردهزنجیره بلکه شود،محسوب نمی بعدی در شهر

فضای  یمراکز آموزش عالی در فضای شهری، از یک سو در توسعه کند.ایجاد میشهر  اجتماعی و

شهر نقش  یدهی و هدایت توسعهجهت وانند درتمی گذاربه عنوان عاملی تأثیر کالبدی و فیزیکی شهر،

شوند ، نهادهای فرهنگی تلقی میآموزشی و و از سوی دیگر عالوه بر وظایف علمی کنندثری را ایفا ؤم
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نگرش به شهر و رفتار  یتوانند بستر مناسبی را برای تغییر در نحوهکه با توجه به جایگاه خاص خود می

 .هموار نمایندپایدار فرهنگی شهرها  وسعهیابی به تو دست شهروندان در محیط شهری

 

 روش تحقیق
 نیازمند ،نخست یتحلیلی است. در مرحله-های توصیفیترکیبی از روش ،این پژوهش روش تحقیق

های مطرح در جغرافیای شهری سود جسته است که از دیدگاهای مطالعات بنیادی و نظری گسترده

دیگر، با مطالعه و  از سوی آوری شده است.و معتبر جمعاطالعات مورد نیاز از منابع مدون  است و

به ارزیابی نظر شهروندان و تحلیل تأثیرات عملکردی  ،نامهبا استفاده از توزیع پرسش بررسی میدانی

ماری در آ یجامعهود. ـشتهران پرداخته می شهرفرهنگ شهری کالن یمراکز آموزش عالی در توسعه

داری شهر 12و  3مناطق سال  91تا  21بین شهروندان  ،ای میدانیهاین تحقیق در بخش فعالیت

 شوند. ها انتخاب مینامهگویی به پرسشپاسخ برای که استتهران 

 3/311نفر بوده است که در  3315139جمعیت شهر تهران  ،1315سال بر اساس سرشماری 

 541512 رفته ن سال روی همدو منطقه در ای ایناند. جمعیت و مساحت کیلومتر مربع سکونت داشته

مساحت شهر تهران را  هفتدرصد جمعیت و پنجترتیب کیلومترمربع بوده است که به 1/51نفر و 

سال در دو  91تا  21آماری این تحقیق، تعداد افراد بین  ی. به این ترتیب جامعهاست تشکیل داده

 335333و نفر  142543 نفر و 115321ترتیب آماری به یعنوان جامعهو روی هم به 12و  3منطقه 

 . استکه برای تعیین حجم نمونه در نظر گرفته شده  استنفر بوده 

تعیین های پژوهش و سپس چارچوب نظری اهداف و فرضیه از ابتدا ،االت مورد نیازبرای تعیین سؤ

اکز آموزش )مر های موجودمتغیر . با استفاده ازشده استاالت استفاده عنوان اساس تعیین سؤشده به

 یلفهؤپایدار شهری و م یتوسعه ینظریهو کالبدی اجتماعی  -د فرهنگی ابعاعالی و فرهنگ شهری( و 

 یحوزه عملکردی مراکز آموزش عالی در شهروندان و آثار یشکاف فرهنگ شهر های فرهنگی وتفاوت

  .(2جدولو  1دول )ج دشنامه لحاظ های الزم برای سنجش تعریف و تدوین پرسشگویه ،یـپیرامون

 931نامه با استفاده از روش کوکران، حجم نمونه به تعدادبرای گردآوری اطالعات از طریق پرسش

شهر تهران با  12و  3آماری، یعنی جمعیت مناطق  ینفر از سرپرستان خانوارهای ساکن در دو جامعه

ترین ترین و کمدو منطقه بیش نکه ایو با توجه به این توجه به میزان برخورداری مراکز آموزش عالی

مورد پرسش  وشدند انتخاب  های مورد نظر در تحقیقانجام بررسیبرای مراکز آموزش عالی را دارند، 

نفر در هر منطقه تقلیل یافتند. در این  311به  ،هانامهبه علت ناقص بودن برخی پرسش قرار گرفتند.

نامه پرسش 31اول با انجام آزمون مقدماتی  یرحلهد. در مشپژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده 

االت حذف گردید. بر این اساس ضریب پایانی رخی از سؤب ،ورد ضریب پایانیآو سپس با بر شدتکمیل 



 29/تابستان هشتم/سال سوم/شماره مسلسل  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                 07

-انجام تغییراتی در نظام نمره ی بعدی به. در مرحلهاست 12/1مقیاس نگرش به مراکز آموزش عالی 

در  شد.بسنده  ،تا خیلی کم( بود )خیلی زیاد مقوله 5شامل روش طیف لیکرت که  یگذاری بر پایه

، نظیر هاای و مدلهای رایانههای کمی و پردازشبا استفاده از روش ،نهایت با توجه به ماهیت تحقیق

 .ها اقدام شده استبه تحلیل داده spss نرم افزارهای
 

 شهروندان يف فرهنگ شهرشکا هاي فرهنگی وتفاوت يلفههاي مربوط به  مؤگویه -2 جدول
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تهرانی احداث مراکز آموزش عالی موجب کاهش شکاف تغییر نگرش شهروندان      

و رعایت قوانین و  شهر، ترویج رفتارهای مطلوببه فضای در مناطق مختلف 

 است.شده مقررات زندگی شهری 

1 

شهر تهران در تفاوت نگرش  از نقطه هر عالی در گیری مراکز آموزشلکش     

 پذیریفرهنگ مسئولیت و شهروندان به فضای شهری، توجه به زیبایی شهر

 گذار بوده است.تأثیر

2 

و الگوهای رفتاری   نوع نگرش ایجاد مراکز آموزش عالی در کاهش شکاف     
ز خدمات محیطی شهر و فرهنگ استفاده اهای زیستشهروندان از نظر ارزش

 .ثری داشته استنقش مؤدر مناطق مختلف شهری 

3 

تهرانی در مناطق  تکوین مراکز آموزش عالی در کاهش شکاف میان شهروندان     

حقوق سایر  ای و رعایتهای محلهفرهنگ همسایگی و ارزش از نظرمختلف 

 ثری داشته است.شهروندان نقش مؤ

4 

 های رفتاری شهروندان از نظر رعایتفاوتایجاد مراکز آموزش عالی درکاهش ت     

های سامانه معابر و فضای شهری و قوانین و مقررات ترافیکی، نوع استفاده از

 اند.گذار بودهشهر تهران اثرو نقل در مناطق مختلف کالن حمل

5 

 دکتری یهای نظری رسالهیافته ،مأخذ: نگارنده
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 پیرامونی يدرحوزه فضاهاي فرهنگی و توسعهكز آموزش عالی مرا عملکردي آثار لفهمؤهاي گویه -1جدول
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محصوالت  یمراکز عرضه یگیری و توسعهشکلدر ایجاد مراکز آموزش عالی      

 .تأثیر گذار بوده است پیرامونی یدر حوزه فرهنگی

1 

علمی،  ترش مراکزی در ایجاد و گسگیری و تکوین مراکز آموزش عالشکل     

 .اندثر بودهآموزشی و فرهنگی و هنری مؤ

2 

مراکز خدمات عمومی،  یگیری و توسعهشکل رایجاد مراکز آموزش عالی د     

 .اندهای حمل و نقل نقش داشتهاداری و مالی و شبکه

3 

اماکن  در پیدایش و ارتقای کیفیت گیری و تکوین مراکز آموزش عالیشکل     

 اند.گذار بوده، تفریحی، ورزشی و پذیرایی تأثیرخدمات گردشگری

4 

در ایجاد مراکز اقامتی و  هاکالبدی آن یاحداث مراکز آموزش عالی و توسعه     
 اند.دانشجویی اثر داشته هایها و خوابگاهسکونتی، پانسیون

5 

 دکتری یهای نظری رسالهیافته ،مأخذ: نگارنده

 

ارتقای فرهنگ شهری نقش این مراکز در  برای بررسی ،های تحقیقبا توجه به فرضیهبخش در این 

پیشنهادی که روابط علت و معلولی میان متغیرهای مراکز آموزش عالی و فرهنگ  در قالب الگوی

( نقش مراکز 1شکل ) عنوان الگوی تحلیلی تحقیق انتخاب شده است.به ،دهدشهری را نشان می

 اساس بر .دهدرا نشان می یابی به توسعه پایدار شهریو دست در ارتقای فرهنگ شهریآموزش عالی 

 متغیر یا متغیر تریناصلی شده است. توجه خرد و کالن سطح در متغیرهاییبه  پژوهش، فرضی مدل

 این یرابطه که است «شهری فرهنگ ارتقای» و «عالی آموزش مراکز» متغیر دو ،مطالعه این در وابسته

 ،است آمده 1 شکل در که آنچنان پیوسته هم به متغیرهای از ایمجموعه همچنین و یکدیگر با دو

 .گیردمی قرار توجه مورد
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 فرهنگ شهريپایدار  توسعهنقش مراكز آموزش عالی در  -2شکل   

 دکتری یهای نظری رساله، یافتهمأخذ: نگارنده
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 محدوده و قلمرو پژوهش

 است:و زمانی پژوهش به شرح زیر  قلمرو مکانی

که به مرزهای  استی جغرافیایی شهر تهران دهمحدو ،طور کلی قلمرو مکانی در این تحقیقبه -1

فرهنگی  اقتصادی و ،اجتماعی ،های محیطیدر واقع شاخص .شودگانه شهر تهران ختم می 22مناطق 

ی آموزش عالی در ارتقای فرهنگ شهرنشینی در محدوده عملکرد فضایی مراکز ها از منظربررسی آن و

. است ارزیابی شدهتفضیلی شهر تهران  اداری منطبق بر مصوبات طرح جامع حدود مناطق مورد نظر،

دقیقه تا  11درجه و  51از نظر موقعیت جغرافیایی در  ر مرکز استان تهران واقع شده وشهر تهران د

دقیقه عرض شمالی قرار   51درجه و  35دقیقه تا  34درجه و  35دقیقه طول شرقی و  33درجه و  51

ر در جنوب مت 1111متر در مرکز و باالخره  1211متر در شمال به  1311گرفته است. ارتفاع آن از 

است. از های جنوبی البرز گسترده شده هکویر و در دامن دو وادی کوه و میانای پهنهرسد. تهران در می

و از شمال به واسطه کوهستان  های هموار ورامینو و دشتبی شهربانای ری و بیهسمت جنوب به کوه

گانه شهر تهران به  22از مناطق  12و  3مناطق  (.21: 1315 ،مرکز آمار ایران) محصور شده است

 شده است. انتخاب  های مورد مطالعهعنوان نمونه

ها و پایین بودن سطح فرهنگ  ناپایداری بررسی قلمرو زمانی این پژوهش نیز با توجه به تحلیل و -2

میان سطوح مادی و معنوی فرهنگ در سطح شهر تهران در وضع موجود، زمان  یتوازننامنشینی و شهر

 .است 1321کنونی انجام تحقیق سال 

 

 بحث اصلی

 ،اولین مرکز آموزش عالی مدرن در شهر تهران ،دارالفنون یهجری شمسی مدرسه 1231در سال 

در 1313دانشگاه تهران در سال  احداث .به دنبال داشته استدر فضای شهری را  چشمگیریتأثیرات 

پیرامونی  مرکزی در حوزه عنوان یک هستهبه شهر دهی توسعهشمال شهر و اراضی جاللیه در جهت

ها و مراکز آموزش به بعد روند احداث دانشگاه 1321از سال   ثری به عهده داشته است.ؤنقش م، خود

عالی در مناطق مختلف شهر تهران شدت گرفت. استقرار این مراکز سبب افزایش عملکردهای فرهنگی 

پیروزی  پس از .گردید تغییر ساختار فضایی تهران بزرگ وهای پیرامونی این مراکز اقتصادی در حوزه و

و مراکز ها دانشگاهعدالت آموزشی،  یدنبال شعارهای انقالب و توسعه بعد، به به 1353از سال  و انقالب

 که شهری تهران احداث شد ییکی پس از دیگری در مناطق مختلف شهر و مجموعه آموزش عالی

ترین مراکز مهم، 1است. شکل گذار بوده تأثیر کالبدی و تحوالت فرهنگی شهرـ درگسترش فضایی 

 دهد.شهر تهران را به تفکیک نوع دانشگاه نشان میآموزش عالی کالن
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 شهر تهران به تفکیک نوع دانشگاهترین مراكز آموزش عالی كالنمهم -1شکل 

 

راه کیلومتر مربع وسعت دارد که از شمال شرق به بزرگ 32در شمال شهر تهران، بیش از  3منطقه 

راه راه رسالت، از جنوب غرب به بزرگراه مدرس، از جنوب شرق به بزرگصدر، از شمال غرب به بزرگ

جمعیت  .شودراه شهید چمران و از شرق به خیابان پاسداران محدود میب به بزرگشهید همت، از غر

نفر بوده است. مراکز آموزش عالی واقع در این منطقه عبارتند از:  221329، 1315این منطقه در سال 

ان ، واحد علوم پزشکی و واحد تهراهللدانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه علوم پزشکی بقیه دانشگاه الزهرا،

 ژئوفیزیک دانشگاه تهران.  یسسهؤعلوم بانکی و م یسسهؤنشگاه آزاد اسالمی، ممرکز دا

شرق و  این منطقه از .کیلومتر مربع وسعت دارد 12در جنوب شهر واقع شده و معادل  12 یمنطقه

نوب راه نواب صفوی، از جگویان، از شمال غرب به بزرگراه تندشمال شرق به خیابان بهمنیار و بزرگ

 و شودراه سعیدی و خیابان زمزم  محدود میراه آزادگان، از شرق به بزرگبه بهشت زهرا و بزرگ

نفر بوده است. مرکز آموزش عالی تربیت دبیر   242319برابر با   ،جمعیت این منطقه در سال مورد نظر

شهر  12و  3اطق پراکندگی مراکز آموزش عالی در من، 2شکل  .شریعتی در این منطقه واقع شده است

 دهد.تهران را براساس تعداد دانشجو نشان می
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 شهرداري تهران و پراكندگی مراكز آموزش عالی بر اساس تعداد دانشجو 23و  9مناطق  موقعیت -9شکل 

 

گذاری مراکز آموزش عالی در ارتقای فرهنگ رای آگاهی از روند و میزان تأثیردر ابتدای پژوهش ب

وین شد و به فرهنگی فضای شهر، فرضیاتی تد یشهر تهران، با الهام از اصول اولیهری در کالنشه

ها، با لفهؤیابی به این مهای خاصی برای هر فرضیه پرداخته شد. برای دستبررسی و تنظیم مؤلفه

آموزش  ثیر مراکزپس از آن برای بررسی تأو  شدهایی تدوین نامه، شاخصؤاالت پرسشاستفاده از س

برای و  12و  3ای به تفکیک در مناطق آزمون ناپارامتری دو جملهاز شاخص مورد نظر،  دوعالی بر 

 استفاده شد. ویتنی ـاز آزمون ناپارامتری مان  ،منطقه بین دوداری بررسی تفاوت معنی

 

   آزمون فرضیه اولنتایج 

ر کاهش شکاف میان فرهنگ مراکز آموزش عالی شهر تهران د یعنی -اولبرای آزمون فرضیه 

از آزمون  اابتد -دارند یباالیثیر أت ،پایدار ییابی به توسعهشهروندی و وضعیت مطلوب شهری در دست

تایج آن به شرح زیر بیان که ن استفاده شده است  12و  3 ای به تفکیک برای مناطقدوجمله ناپارامتری

 :شودمی
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H1 : شکاف میان فرهنگ شهروندی و وضعیت مطلوب شهری مراکز آموزش عالی شهر تهران در کاهش

 دارند.ن یباالیثیر أپایدار ت ییابی به توسعهدر دست

H1 : مراکز آموزش عالی شهر تهران در کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و وضعیت مطلوب شهری

 .دارند یباالیثیر أپایدار ت ییابی به توسعهدر دست

داری چون مقدار سطح معنی 3 یدر منطقه دهد،( نشان می3) جدولها در طور که نتایج دادههمان

و  32/1و همچنین مقدار باالتر از نقطه برش برابر  است 15/1تر از مقدار خطا و کوچک 111/1 برابر

 ؛شودیید میأت 3 یبرای منطقه 1 . پس فرضیهاست 21/1تر از نقطه برش برابر پایین از مقدار تربزرگ

شهر تهران در کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و وضعیت  3آموزش عالی منطقه یعنی مراکز 

 .ی دارندیثیر باالأپایدار ت ییابی به توسعهدست مطلوب شهری در

 
 23و  9 يثیر مراكز بر كاهش شکاف میان فرهنگ شهروندي در منطقهأاي تآزمون دوجمله -9جدول 

 منطقه
نقطه 

 برش

تر یندرصدپای

 نقطه برش از

درصد باالتر 

 از نقطه برش

سطح 

 داريمعنی

كمترین 

 امتیاز

بیشترین 

 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 

 

تر زرگو ب 225/1داری برابر مقدار سطح معنی زیرا متفاوت است، 12 یاما این وضعیت در منطقه

 12 یبرای منطقه 1 براین فرضیهبنا .گیریمثیر متوسط را نتیجه میأس تپ است. 15/1از مقدار خطا 

شهر تهران در کاهش شکاف میان فرهنگ  12 یعنی مراکز آموزش عالی منطقه ؛شودتایید نمی

برای  د.داری نیثیر باالأپایدار ت ییابی به توسعهدست همچنینو شهروندی و وضعیت مطلوب شهری 

ثیر مراکز آموزش عالی در کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و أدار تاختالف معنی یمقایسه

آزمون مان ویتنی به  از ،12و  3 یدر دو منطقه پایدار ییابی به توسعهوضعیت مطلوب شهری در دست

 شرح زیر استفاده شده است:

H1 :هنگ شهروندی و وضعیت مطلوب شهری در کاهش شکاف میان فر تأثیر مراکز آموزش عالی بر

 .ندارد داری، اختالف معنی12و  3 یابی به توسعه در دو منطقهدست

H1 :ثیر مراکز آموزش عالی بر کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و وضعیت مطلوب شهری در تأ

 .داری دارداختالف معنی ،12و  3یابی به توسعه در دو منطقه دست

تر و کوچک 111/1داری دهد، چون مقدار سطح معنی( نشان می4) های جدولداده طور کههمان

  فرض یک را ،(است 29/1تر از مقدار و بزرگ 113/4 برابر مطلق )مقدار قدر است 15/1خطا  مقدار از

ثیر مراکز آموزش عالی بر کاهش شکاف میان أاز لحاظ ت 12و  3 یعنی بین دو منطقه ؛گیریمنتیجه می
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 داری وجود دارد.اختالف معنی ،یابی به توسعهدست در روندی و وضعیت مطلوب شهریفرهنگ شه

با میانگین رتبه  12 قهتری نسبت به منطدر وضعیت مطلوب ،52/334با میانگین رتبه  3 یمنطقه

کاهش شکاف میان  گذاری مراکز آموزش عالی دردهد که تأثیراین وضعیت نشان می باشد.می 41/299

باالتر از  3 در منطقه پایدار ییابی به توسعههروندی و وضعیت مطلوب شهری در دستفرهنگ ش

  است. بوده 12 منطقه
 

در  فرهنگ شهروندي ثیر مراكز آموزش عالی بر كاهش شکافأت آزمون مان ویتنی براي مقایسه -4جدول 

 .23  و  9 مناطق

 رمتغی
سطح 

 داريمعنی

مقدار 

 خطا
 Zآماره 

تایید 

 فرض
 یجه گیرينت

ثیر مراکز آموزش عالی بر کاهش شکاف میان أت

 یابی به توسعهدر دست ...فرهنگ شهروندی و 
1.111 1.15 4.113 - H1 

193   

 

  دومآزمون فرضیه نتایج 
 منطقه از شهر تهران از نظر هر احداث مراکز آموزش عالی دریعنی  - ومد یبرای آزمون فرضیه

از آزمون  اابتدهمانند فرضیه اول  ـ ی داشته استباالیثیر أپیرامونی خود ت یحوزه رعملکردی د

استفاده از آزمون استفاده شده است و سپس با  12و  3 ای به تفکیک برای مناطقناپارامتری دوجمله

ه نتایج داری با یکدیگر می پردازیم کی هر دو منطقه از نظر تفاوت معنیویتنی به بررس ناپارامتری مان

  شود:میآن به شرح زیر بیان 

H1 :پیرامونی خود  یحوزه عملکردی در منطقه از شهر تهران از نظر هر احداث مراکز آموزش عالی در

 ی نداشته است.باالیثیر أت

H1 :پیرامونی خود  یحوزه عملکردی در منطقه از شهر تهران از نظر هر احداث مراکز آموزش عالی در

 شته است.ی داباالیثیر أت
 

 9پیرامونی خود در منطقه  درحوزه ثیر مراكز آموزش عالی از نظر عملکرديأبررسی تاي آزمون دوجمله -5جدول 

 منطقه
نقطه 

 برش

تر درصد پایین

 از نقطه برش

 درصد

باالتر از 

 نقطه برش

سطح 

 داريمعنی

كمترین 

 امتیاز

بیشترین 

 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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و  111/1برابر  3 یمنطقه داریآمده است، چون مقدار سطح معنی( 5) گونه که در جدولهمان

تر از مقدار و بزرگ 12/1و همچنین مقدار باالتر از نقطه برش برابر  است 15/1تر از مقدار خطا کوچک

یعنی احداث  ؛شودیید میأت 3 یدر منطقه 2 یپس فرضیه است، 11/1تر از نقطه برش برابر ینپای

ی یثیر باالأت ،پیرامونی خود حوزه عملکردی در از شهر تهران از نظر 3 یمراکز آموزش عالی در منطقه

اری برابر دمقدار سطح معنی زیرا نیز به همین شکل است، 12 این وضعیت برای منطقه داشته است.

تر و بزرگ 94/1و همچنین مقدار باالتر از نقطه برش برابر  است 15/1و کوچکتر از مقدار خطا  111/1

یید أنیز ت 12 یبرای منطقه 2 ی. بنابراین فرضیهاست 39/1ه برش برابر تر از نقطدار پایینـاز مق

 یحوزه عملکردی در از نظر از شهر تهران 12 ییعنی احداث مراکز آموزش عالی در منطقه ؛شودمی

ثیر مراکز آموزش عالی از أداری تبرای مقایسه اختالف معنی ی داشته است.یثیر باالأت ،ونی خودپیرام

آزمون مان ویتنی به شرح زیر استفاده  از ،12و  3 پیرامونی خود در دو منطقه نظر عملکردی در حوزه

 شده است:

H1اختالف 12و  3پیرامونی خود در دو منطقه  ملکردی در حوزهع از نظر ثیر مراکز آموزش عالی: تأ ،

  ندارد.داری معنی

H1اختالف  ،12و  3 یمراکز آموزش عالی از نظر عملکردی در حوزه پیرامونی خود در دو منطقه ثیر: تأ

   دارد.داری معنی
 

 23و  9وزه پیرامونی در دو منطقه عملکردي در ح از نظر ... ثیر مراكز أآزمون مان ویتنی براي مقایسه ت-6جدول 

 نتیجه گیري فرض تایید Zآماره  مقدار خطا سطح معنی داري متغییر

تاثیر مراکز آموزش عالی از 
 ینظر عملکردی در حوزه

 پیرامونی خود

1.111 1.15 5.323 - H1 
193   

 

تر از مقدار و کوچک 111/1اری د( آمده است، چون مقدار سطح معنی9) ر جدولبر اساس آنچه د

فرض یک را  ،(است 29/1دار ـتر از مقو بزرگ 323/5برابر  Zمطلق آماره  )مقدار قدر است 15/1خطا 

ثیر مراکز آموزش عالی از نظر عملکردی أاز لحاظ ت 12و  3 یدو منطقه میانیعنی  ؛گیریمجه میـنتی

در وضعیت  94/333با میانگین رتبه  3منطقه  .داردداری وجود اختالف معنی ،پیرامونی خود یدر حوزه

 از 12و  3 از آنجا که بین منطقهباشد. می 39/293با میانگین رتبه  12تری نسبت به منطقه مطلوب

های بسیاری وجود دارد، تمرکز اجتماعی و بافت فیزیکی و کالبدی تفاوت -های  اقتصادینظر شاخص

 .تر بوده استمحسوس 3ونی یک مرکز آموزش عالی در منطقه این مشاغل و خدمات در حوزه پیرام
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 نتیجه گیري بندي و جمع

فرهنگی متفاوت را نشان  یناحیه شهر تهران، دوکالنمناطق مورد بررسی  این تحقیق درنتایج 

دازهای فرهنگی و فرهنگ انگوی پراکنش مراکز آموزش عالی چشمبا توجه به ال یک دهد که هرمی

 :استآورده به وجود  را ایشهری ویژه

کاهش  درمراکز آموزش عالی گذاری تأثیرمربوط به  2 فرضیههای حاصل از آزمون بر اساس یافته

، نتایج این پایدار ییابی به توسعهدست گ شهروندی و وضعیت مطلوب شهری درفرهن شکاف میان

ها تأیید داده این .جود دارددو وداری بین این معنی رابطه ،3 در منطقه که تحقیق بیانگر آن است

شهر تهران در کاهش شکاف میان فرهنگ شهروندی و  3مراکز آموزش عالی منطقه  که کندمی

 12 اما این وضعیت در منطقه ؛دی داریثیر باالأت ،پایدار یابی به توسعهوضعیت مطلوب شهری در دست

گذاری تأثیرمیزان دهد که وضعیت نشان می ی ندارد. اینیثیر باالأتدر این منطقه یعنی  ،متفاوت است

  .بوده است 12 یباالتر از منطقه 3 یمنطقه در

ی مراکز آموزش عالی در این مطالعه نشان داد که تأثیرگذاری عملکرد 2 های آزمون فرضیهیافته

رتی عبادهد. بهرا نشان می باالییداری سطح معنی ،منطقه هر دو در پیرامونی این مراکز یحوزه

 دو هر یعنی احداث مراکز آموزش عالی در ؛شودیید میأت 12و  3 در هر دو منطقههای مورد نظر داده

بین دو  و ی داشته استیثیر باالأپیرامونی خود ت حوزه عملکردی در از شهر تهران از نظرمنطقه 

در  3 منطقه ؛دارد داری وجوداختالف معنی، گذاری این مراکزثیرأت میزان از لحاظ 12و  3 یمنطقه

 .قرار دارد12 تری نسبت به منطقهوضعیت مطلوب

 

 پیشنهادها

ایجاد  ،ی شهری پایداریکی از محورهای توسعه که یابیمنتایج پژوهش حاضر در می با توجه به

 را خود شایسته جایگاه هنوز ایران در که کز آموزش عالی و مدیریت شهری استمراتعامل میان  پیوند و

معرفی جایگاه مراکز آموزش عالی در ارتقای فرهنگ شهری و  منظوررو بهاز این. است نکرده پیدا

پیشنهادها  ،پایدار تهران بر اساس ابعاد توسعهشهر پایدار فرهنگ شهری در کالن یتوسعه یابی بهدست

 د:گردبیان میبه شرح ذیل هایی و توصیه

 

 فرهنگ شهري يهتوسع فضاي كالبدي مراكز آموزش عالی و -2
 یارتقا سازی وفرهنگ توانند ابعاد و کارکردهای متنوعی دراکز آموزش در فضای شهری میمر*

 توان گفت:بنابراین می .شهر به عهده داشته باشند نشینی در کالنعملکردی فرهنگ شهر
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محروم و توجه به مناطق  و تهران آموزش عالی در مناطق مختلف شهر توزیع بهینه و مطلوب مراکز -

  .فضایی مراکز آموزش عالی یاحداث و توسعه براییابی مکان نابرخوردار در

ایجاد  برایتهران در بخش آموزش عالی در مناطق مختلف شهر  تربیشگذاری سرمایه تأکید بر -

   .تعادل بین انسان، فعالیت و فضای شهری

دهی کز آموزش عالی در سامانمعماری و کالبدی بناهای مرا شناسیزیبایی هایبه ارزشتوجه  -

  .تهران فضای شهری

 مراكز آموزش عالی وآموزش همگانی فرهنگ شهري -1

گذار پایدار فرهنگ شهری تأثیر یابی به توسعهتوانند در دستبه اشکال زیر می * مراکز آموزش عالی

 باشند:                                

آموزش  تواند در توسعهاز سه طریق میشهر تهران عالی مراکز آموزش  :هاي آموزشیفعالیتالف( 

 فرهنگ شهری نقش آفرین باشد.

های زندگی پایدار فرهنگی شهر، ارزش یتأکید بر مفاهیم توسعهبا  :آموزش رسمی به دانشجویان -

  .ها و مراکز آموزش عالیکتب درسی و متون آموزشی دانشگاه در تدوین ...و شهری و اخالق شهروندی

های آموزشی، مانند: کارگاه ،مدت به شهروندانمدت و بلندبه صورت کوتاه :رسمیوزش غیرآم -

 .های پیشتاز و غیرهها و اجرای پروژهسمینارها، همایش

طریق  ازپایدار فرهنگ شهری  یارتقای آگاهی مردم در مورد مفاهیم توسعه :های آزادآموزش -

  .نهای آموزش آزاد برای عالقمندابرگزاری دوره

پایدار  های پژوهشی در مورد مفاهیم توسعهاز طرح تصویب، اجرا و حمایت :هاي پژوهشیفعالیتب( 

 .و غیره های زندگی شهری و اخالق شهروندیفرهنگی شهر، ارزش

استفاده از فضای فیزیکی این مراکز  :خدمات اجتماعی به نهادهاي مرتبط با مدیریت شهري يهیاراج( 

افزایش  برای شهرهافرهنگ شهری در سطح  های فرهنگی شهر و الگوهای برترارهبرگزاری جشنو برای

  .فرهنگ شهری در بین شهروندان یسازی و توسعهقهئذا

 

 امور شهر يمراكز آموزش عالی وتقویت فرهنگ مشاركت عمومی در اداره -9
 جانبههمه یدر روند توسعهعناصر مراکز آموزش عالی به عنوان نیروهای پیشرو  ثرمؤ نقشبا توجه به  *

 اقدامات زیر ضروری است: ،سازی افراد جامعهآگاه و تهران شهر اجتماعی -فرهنگی

های مردمی و ایجاد تشکلدر  دانشگاهی و دانشجویان ینیروهای متخصص و با تجربه ثرنقش مؤ -

  .تقویت مشارکت عمومیو تر منظور موفقیت بیشبه



 50          ..                                      تحلیل عملکرد فضایی مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری

 
 

برای آموزش شهروندان مدیریت شهری های انموزش عالی و سازممراکز آ میانایجاد هماهنگی  -

 .شهرهاامور  یگیری بهینه و هدفمند جهت توسعه و تقویت مشارکت مردمی در ادارهبهره رایب

در تدوین مراکز آموزش عالی و مدیریت شهری  میانارتباط مشترک برای ایجاد ی هاتشکیل نهاد -

 .ریزی فرهنگی شهربرنامه

 ریزي فرهنگی شهرآموزش عالی و برنامهمراكز  - 4
ی پایدار فرهنگی ریزی فرهنگی شهر در فرایند توسعهمراکز آموزش عالی در تدوین استراتژی برنامه *

مراکز آموزش عالی  یبارهدر رو مدیریت شهریروند. از اینشمار میه گذار بترین عنصر تأثیرمهم ،شهر

 را انجام دهد: تواند اقدامات زیرمی هاشهرکالن در

پایدار شهری ضرورتی اجتناب  ییابی به توسعهدست برای، هاشهرریزی فرهنگی برای کالنبرنامه -

شهری  های توسعهس سایر برنامهأثر مراکز آموزش عالی در رؤیر است که باید از طریق مشارکت مناپذ

 قرار گیرد.

اد ـی و ایجـی مراکز آموزش عالهاپتانسیلکوشش برای ایجاد فضایی مستعد برای استفاده از  -

  .مراکز آموزش عالیهای علمی فعال و کارآمد از طریق ایجاد مراکز ارتباط بین شهر و شبکه

سسات ؤبا محوریت مراکز آموزش عالی و م ای از پژوهشگران، کارشناسان و شهروندانایجاد شبکه -

ریزی با راهم شدن امکان برنامهرای فمسایل فرهنگی و اجتماعی شهری ب یبنیان در زمینهدانش

 .مشارکت شهروندان
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