
  11- 27، صفحات 1392 تابستان، دومي  ريزي شهري، سال اول، شمارهفصلنامه مطالعات برنامه
  

بررسي عملكرد فضايي مراكز آموزش عالي در توسعه پايدار 
  )19و  3مناطق : نمونه موردي( فرهنگ شهري كالن شهر تهران
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  چكيده

دليل دارا بودن فضاهاي پررونق شهري، بهعنوان بخشي از مراكز آموزش عالي كالنشهر تهران به
ترين فضاهاي فرهنگي اين شهر درتوسعه پايدار مستعدهاي بالقوه فرهنگي از جمله و ظرفيتها پتانسيل

هدف اين پژوهش شناسايي وتحليل فضايي عملكرد مراكز آموزش عالي . روندشمار ميفرهنگ شهري به
ي مراكز آموزش عالي و فرهنگ در ارتقاي فرهنگ شهرنشيني در كالنشهر تهران است كه بيانگر رابطه

و مبتني بر دو تحليلي  –نوع توصيفيپژوهش روش تحقيق از  در اين .است شهرنشيني دركالنشهرها
داري بين رابطه معنيدهد كه اين تحقيق نشان مينتايج  .باشدمياي وميداني روش مطالعات كتابخانه

ي شهر فرهنگپايدارتوسعه كالنشهر تهران درمراكز آموزش عالي، به اين شكل كهاين دو وجود دارد
براي آگاهي از روند و ميزان  .بوده است 19تر از منطقه قوي 3اين رابطه در منطقه  اند، اماگذار بودهتأثير
و  گذاري مراكز آموزش عالي در ارتقاي فرهنگ شهري در كالنشهر تهران، با توجه به فرضياتتأثير

 مورد استفاده قرار 19و  3ق اي به تفكيك در مناطهايي تدوين شده، آزمون ناپارامتري دو جملهشاخص
   .ويتني استفاده شد –داري بين دو منطقه از آزمون ناپارامتري مانو براي بررسي تفاوت معني گرفت

معرفي جايگاه مراكز آموزش عالي در دستيابي به توسعه پايدار فرهنگ شهري در كالنشهر  منظوربه
  .دگردبيان مييي پيشنهادهاتهران بر اساس ابعاد توسعه پايدار 
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  مقدمه -1

با توسعه شهرها و مطرح شدن اصل توسعه پايدار، توجه به اصل پايداري هر چه بيشتر مورد 
هاي  ويژه در شهرها نشانگر عدم تحقق مشخصهمسائل و مشكالت موجود به. گيردسوال قرار مي

ي پايدار شهري در روند روبه  فرايند توسعه). 96، 1378كاظمي  موسي(پايداري در آنها است 
 ي مورد توجه در اين فرايند،هايكي از شاخص. هاي مهمي وابسته است رشد خود به شاخص

هاي آينده دهي شيوه يادگيري رفتار برخورد مناسب نسلدر شكل است كه آموزش عاليمراكز
طوري كه به د، بهنضرورت ويژگي هاي توسعه پايدار نقش بسيار مهمي به عهده داربا توجه به

به نقش آموزش عالي در دستيابي به توسعه  21فصل دستور كار  40فصل از  9صراحت در 
پايدار تأكيد و به روشني اذعان شده است كه آموزش عالي در راستاي دستيابي به توسعه پايدار 

اي، فني، آموزشي سازان آينده و ارائه خدمات مشاورهيرندگان و تصميمگاز طريق تربيت تصميم
          كندو پژوهشي پيش فرايندهاي توليد دانش و انتقال آن در جامعه ارتباط برقرار مي

عنوان فضاي خاص علمي، فرهنگي و كالبدي و به سبب اين مراكز به ).133،1385- علي بيگي(
 ابعاد و كاركردهاي متنوعي در ،توانندد، در فضاي شهري ميويژگيها و كاركردهاي خاص خو

  .ارتقا عملكردي فرهنگ شهر نشيني در كالنشهرها را به عهده داشته باشند فرهنگ سازي و
  

تهران نيز همانند ساير كالن شهرهاي  كالن شهر از آنجا كه از يك سو، -طرح مسأله 1-1
بخش  ناپايداري و چالشهاي فراواني مواجه است وكشورهاي در حال توسعه در حال حاضر با 

ي منداز سوي ديگر بهرهبزرگي از اين مشكالت ريشه در سطح فرهنگ شهري شهروندان دارد و 
ويژه مراكز آموزش عالي درارتقاي فرهنگ شهر نشيني و متناسب اين شهر از مراكز فرهنگي و به

 يابي به توسعه پايدارستر سازي براي دستترويج رفتارهاي سازنده شهروندان در فضاي شهر و ب
 هاي اصلي در اين مطالعه اين است كه،پرسش، از اين رو .باشدمي گذارثيرأفرهنگ شهري ت

وجود مراكز آموزش عالي در شهر تهران در كاهش شكاف ميان فرهنگ شهرنشيني و وضعيت 
يك مركزآموزش عالي در مطلوب شهري در دستيابي به توسعه پايدار چه نقشي دارند؟ احداث 

يك منطقه از شهر تهران از نظرعملكردي در حوزه پيراموني خود چه تĤثيراتي را به دنبال دارد؟  
  . هايي مناسب فرضياتي به شرح زير تنظيم شده استكه براي يافتن پاسخ

مراكز آموزش عالي تهران در كاهش شكاف ميان فرهنگ شهروندي و وضعيت مطلوب  - 1
  .موثري دارندنقش شهري 

   مراكز آموزش عالي درهرمنطقه از شهر تهران از نظرعملكردي درحوزه پيراموني خود  - 2
  .هستندگذارتاثير
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توسعه فرهنگ شهرنشيني به منظور كاهش ناهنجاريهاي ، هدف پژوهش حاضر -هدف 1-2
گ شهري تحقق توسعه پايدار فرهنشهرتهران و كمك به كالن اجتماعي و فرهنگي در  كالبدي،

دو منطقه  در اين مقاله نقش مراكز آموزش عالي در توسعه فرهنگ شهري، براي نمونه در. است
  .از كالنشهر تهران، بررسي شده است 19 و 3
  
اگرچه از زمان مطالعات دقيق و عملي درمورد   -مباني نظري و پيشينه تحقيق -1-3

اي است كه همواره از مقوله گذرد، اما فرهنگ شهريزمان زيادي نمي 1فرهنگ شهرنشيني
فرهنگ شهري به لحاظ . دست انسانها وجود داشته استزمان تشكيل نخستين شهرها به

اي جديد و حاصل دوران مدرن است و مستلزم صرف زمان و تالش ساختاري و كاركردي پديده
عات آنان كساني كه مطال از جمله ).Barnett, 2003, 4( تري است تا نهادينه و كارآمد شودبيش

هاي مهمي در حوزه تحليل در زمينه بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي درشهر به ارائه نظريه
 تجربه شهري و نقش فرهنگ در زندگي شهروندان و فضاي شهري انجاميده است،افرادي چون 

، امسراپاپورت، لوئيس مامفورد، فرانكو بيانجيني جورج زيمل، ،سلويس وير رونالد اينگلهارت،
عوامل فرهنگي و  كه در مطالعات خود به موضوع فرهنگهستند ... و ويد هاروي، كوئين لينچدي

 1930هاي ميداني در اين زمينه به حدود دهه سابقه بررسي. انددر شهرها توجه و تأكيد نموده
 گردد، از پيشگامان اين دوره رونالد اينگلهارت است كه در كتابش به نامدر آمريكا باز مي

كوشيد تحوالت ارزشي در جوامع صنعتي را مورد » فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي تحول«
  ).38، 1388فني (نقد و بررسي قرار دهد 

معتقد است، فضاي شهري از طريق و داند،  هاروي فضاي شهر را محصول فرهنگ مي
آن را  انسان، شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه هاي طبيعي نظام يافتهاست وفرايند

فضاي شهري حامل و آيينه فكر، فرهنگ، طبيعت و منعكس كننده طيف اهداف . دهد شكل مي
  ).Harvey, 1996, 45(ها و نهادهاي انساني است  اجتماعي، فناوري، ارزش

به مطالعه » زندگي فكري و كالنشهر« باره فرهنگ شهربا عنوانجورج زيمل درمقاله خود در
گذاري وسعت و اندازه زيمل چگونگي تأثير .ي پرداخته استهاي شهرعنصر فرهنگ در محيط

امس راپاپورت در  ).157، 1380ساوج و وارد( دهدها را در زندگي فرهنگي نشان ميسكونتگاه
ها هاي محيطهاي كالبدي در فضاي شهرها، اين تفاوتها را ناشي از تفاوت فرهنگ بررسي تفاوت

ها و شيوه ساختن فرهنگ، شناخت نظام فعاليت داند و معتقد است بهترين راه تجربي مي
ريزي شهري در نظر راپاپورت، سازماندهي چهار عامل در محيط شهر  زندگي است، برنامه

لوئيس مامفورد در  .)Rapoport-1977, 9-14(فضا، معنا، ارتباط و زمان؛ باشد كه عبارتند از مي
اي  در بررسي نقش فرهنگ در توسعه شهرها معتقد است، شهر به گونه »فرهنگ شهري«كتاب 

                                           
1 Urbanization Culture 
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 .)Mumford, 1938, 3( كه در تاريخ ميتوان يافت نقطه اوج تمركز قدرت و فرهنگ جامعه است
ها اعتقاد دارد، هر شهري ميتواند با اولسن در مطالعه نقش فرهنگ در پيدايش و توسعه شهر

تواند با تكرار  رنگها و حركتها تعجب و شادي بيافريند، مي ،بافتها تقابل غير منتظره اشكال،
تواند نمادي از اعتقادات، اشكال، بافتها، رنگها و حركتهاي آشنا، آرامش واطمينان ايجاد كند، مي

  ).Olsen 1980, 283 ( ويژگيها و نهادها باشد
ش از آنچه كه شهر بي:معتقد است»فرهنگ شهري«فرانكو بيانجيني در مقاله خود با عنوان 

 ريزي شهري منطقي و واقعي  شد هويتي فرهنگي دارد و لذا هر گونه برنامه پيشتر تصور مي
هاي الزم را نسبت به هويت فرهنگ شهرها و نيز تقويت هويت فرهنگي حساسيت ،بايدمي

تواليي در مقاله  .) 56 ،1380بيانجي( شهروندان در زندگي شهري مدرن در خود داشته باشد
عنوان يكي از اركان بسيار مهم در شهرسازي و ، فرهنگ را به »سازيگرايي در شهرزمينه«

هاي پايداري است كه  ريزي مورد توجه قرارداده است، وظيفه شهرسازان ايجاد مكانبرنامه
 انتظارات كاربران فراهم آورند كالبدي، نيازها و بهترين تناسب را ميان زمينه فرهنگي،

گيري و رشد هاي مربوط به فرايند شكل رهنمايي در آثار خود بويژه بررسي .)40، 1380تواليي(
هاي فرهنگي  به اعتقاد او ضرورت .هاي ايران عوامل فرهنگي را مورد توجه قرار داده استشهر

و ضرورتهاي  ،مند كردن آنها يعني تنسيق روابط اجتماعي در درون شهرها، از طريق نظام
و ... اليتهاي فرهنگي درمسير بالندگي و ارتقاي فرهنگ شهرنشينيفرهنگي يعني هدايت فع

انساني و رفتاري و نه فيزيكي و ابزاري دارند، بر عهده  ءدرك اينگونه ضرورتها كه ماهيت و منشا
 ). 25- 6، 1383رهنمايي و شاه حسيني( ريزان شهري استبرنامه

هنري وبر، پيتر ماركوس و  چونهمافرادي زمينه مراكز آموزش عالي در توسعه شهرها در 
الگوي در خصوص  ...، وكاس پوتر،آنه هايال، ويم ويول و ديويد سي پري و اليزابت استروم

همه ابعاد فضايي،كالبدي، اجتماعي در پراكنش فضايي مراكز آموزش عالي و تأثيرات اين مراكز 
پيتر ماركوس و كاس پوتر اين مطالعات كار از جمله  .انداتي انجام دادهمطالعر فرهنگي شه و

، آثار عملكردي اين مركز را از ابعاد گوناگون به ويژه از »عنوان بزرگترين دانشگاه كلمبيا«تحت 
نويسند، دانشگاه كلمبيا  نظر عملكردهاي اقتصادي در توسعه شهر مورد بررسي قرار داده و مي

باشد دانشگاه دولتي شهر مييكي از سه دانشگاه بزرگ بعد از دانشگاه جامع كاتوليك مسيحي و 
اي   هاي فراوان، داراي عملكردهاي گستردهعنوان دارنده امالك وسيع و سرمايهكه نقش آن به

گذاري و اي در اين اراضي براي سرمايه متفاوت از هرمالك اراضي ديگر بوده و اقدامات گسترده
  ).Potter & Marcuse 2008, 45( اند برگشت آن انجام داده

، به تحليل عملكرد »دانشگاه عامل توسعه شهر هلسينكي«يال در اثر خود با عنوان آنه ها
فضايي مراكز دانشگاهي شهرهلسينكي و نقش موثر اين مراكز در توسعه شهر پرداخته و 

هاي فنالند از دو ويژگي مهم برخوردار است،  دانشگاه هلسينكي مانند ساير دانشگاه :گويد مي
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هاي اروپايي هم از نظر آموزشي و علمي از سطح بسيار بااليي دانشگاهاول اينكه مانند ساير 
اند و نه  در مركز شهرها واقع شده هاي دانشگاهيز اين جهت كه محوطهبرخوردار است، و هم ا

دوم اينكه همانطور . در حومه شهرها، اين دانشگاه نيز در مركز شهر هلسينكي واقع شده است
ور فنالند ارتباط بسيار نزديكي با حمايت مركز قدرت سياسي ها در كش كه توسعه دانشگاه

اند، اين دانشگاه نيز از زمان حكومت تزارها در فنالند كه در توسعه مراكز علمي و  داشته
ويم  ).Hailla-2008,30( اند مورد حمايت دولت فنالند قرار گرفته است دانشگاهي نقش داشته

هاي در سال: نويسندمي»هاي جهاني و توسعه شهري هدانشگا«ويول و ديويد سي پري در كتاب 
ها در توسعه شهرها هاي مربوط به مطالعه نقش دانشگاهاخير در اياالت متحده به انجام پژوهش

ايم به مطالعه چشم اندازهاي   در موسسه لينكلن ما شروع كرده. تمايل زيادي پيدا شده است
ن زمينه، بويژه تعيين اهداف از شهر، كاربري ها در اي نقش دانشگاه سياست كاربري زمين و

دستيابي به منافع هاي دانشگاهي براي بهبود ظرفيت جمعي در جهت  زمين و اينكه پروژه
هايي كه منافع متقابل مشتركي با يكديگر دارند  ها و شناسايي راه، دانشگاهمتعدد از شهرها

 ).Wiewel & Perry, 2008, 15( اند پيشتاز بوده

هايي براي شناخت عوامل فرهنگي در فضاي  كوشش 1340ن نيز از ابتداي دهه در ايرا
ترين آنها را در توان مهمشهري از جمله مراكز آموزش عالي صورت گرفته است كه مي

نوين تواليي ) 1386(داود نامي ) 1369(پرويز پيران ) 1379(هاي منوچهر محسني  پژوهش
نادر ) 1383(و محمد تقي رهنمايي ) 1386(حسين بحريني ) 1386(محسن حبيبي ) 1380(

توزيع بهينه «رهنمايي در كتاب خود با عنوان . جست و جو كرد) 1383(قلي قورچيان 
و تحليل ساختاري با تجزيه  »ها و مراكز علمي با نگاهي به جغرافياي فرهنگ در ايران دانشگاه

ها داراي نوعي رسالت و عملكرد فرهنگي در طبيعي است كه شهر: نويسدميمراكزآموزش عالي 
حبيبي  .)1383،71- رهنمايي(هستند ... كنار ساير عملكردهاي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و 

ه فضاي عنوان يك عامل مهم در توسعنقش مراكز آموزش عالي را به »از شار تا شهر«در كتاب 
  كهباشد قرار داده است، به اعتقاد او دانشگاه يكي از مصاديقي مي توجه شهري تهران مورد

         بخشدآرايد و بدان هويت مييابد، چهره خويش را به آن ميشهر از آن هويت مي
  . )242،1386- حبيبي(

  
  روش شناسي تحقيق -3
تحليلي  - هاي توصيفياز روشدر اين پژوهش روش تحقيق تركيبي  - طرح پژوهش -3-1

هاي باشد، كه از ديدگاهاي ميمطالعات بنيادي و نظري گسترده در مرحله نخست نيازمند. است
 اطالعات مورد نياز از منابع مدون و معتبر  مطرح در جغرافياي شهري سود جسته است و

از توزيع پرسشنامه با استفاده  ديگر، با مطالعه و بررسي ميداني از سوي .آوري شده استجمع
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به ارزيابي نظر شهروندان و تحليل تأثيرات عملكردي مراكز آموزش عالي در توسعه فرهنگ 
  .شهري كالنشهرتهران پرداخته مي شود

  
هاي پژوهش و براي تعيين سواالت مورد نياز ابتدا اهداف و فرضيه - هاروش مواد و -3-2

با . تعيين سواالت مورد استفاده قرار گرفتسپس چارچوب نظري تعيين شده به عنوان اساس 
اجتماعي و  –و ابعاد فرهنگي) مراكز آموزش عالي و فرهنگ شهري( هاي موجوداستفاده ازمتغير

شكاف فرهنگ  هاي فرهنگي وتفاوتكالبدي نظريه توسعه پايدار شهري و مولفه 
هاي الزم براي هگويعملكردي مراكز آموزش عالي درحوزه پيراموني آثارو  يشهروندانشهر

  ). 2جدول(و) 1جدول . (سنجش تعريف و در تدوين پرسشنامه لحاظ گرديد
  شهروندان يشكاف فرهنگ شهر هاي فرهنگي وتفاوت مولفه هاي مربوط بهگويه) 1(جدول

خيلي  
 كم

خيلي  زياد متوسط كم
 زياد

 رديف گويه

احداث مراكز آموزش عالي موجب كاهش شكاف و تغيير 
شهروندان تهراني در مناطق مختلف به فضاي شهر، ترويج نگرش 

رفتارهاي مطلوب و رعايت قوانين و مقررات زندگي شهري شده 
 .است

1 

شكل گيري و تكوين مراكز آموزش عالي در هرنقطه شهر 
تهران در تفاوت نگرش شهروندان به فضاي شهري، توجه به 

 .بوده است زيبايي شهر، فرهنگ مسئوليت پذيري اثر گذار

2 

ايجاد مراكز آموزش عالي در كاهش شكاف نوع نگرش و 
الگوهاي رفتاري  شهروندان از نظر ارزش هاي زيست محيطي 
شهر و فرهنگ استفاده از خدمات شهري در مناطق مختلف نقش 

 موثري داشته است

3 

شكل گيري و تكوين مراكز آموزش عالي در كاهش شكاف 
تهراني در مناطق مختلف از نظرفرهنگ ميان شهروندان 

همسايگي و ارزشهاي محله اي و رعايت حقوق ساير شهروندان 
 .نقش موثري داشته است

4 

ايجاد مراكز آموزش عالي دركاهش تفاوت هاي رفتاري 
شهروندان از نظر رعايتقوانين و مقررات ترافيكي، نوع استفاده 

و نقل در مناطق  ازمعابر و فضاي شهري وسامانه هاي حمل
 .مختلف كالنشهر تهران اثر گذار بوده اند

5 

  نويسندگان: منبع
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  درحوزه پيراموني و توسعه فضاهاي فرهنگيمراكز آموزش عالي  عملكردي آثار مولفههاي مربوط به گويه) 2(جدول
رديف گويه خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي  كم

گيريايجاد مراكز آموزش عالي در شكل
و توسعه مراكز عرضه محصوالت فرهنگي در حوزه 

 پيراموني تأثير گذار بوده است

1 

شكل گيري و تكوين مراكز آموزش عالي
در ايجاد و گسترش مراكز علمي، آموزشي و فرهنگي و 

 هنري موثر بوده اند

2 

ايجاد مراكز آموزش عالي در شكل گيري
اداري و مالي و شبكه و توسعه مراكز خدمات عمومي، 
 هاي حمل و نقل نقش داشته اند

شكل گيري و تكوين مراكز آموزش عالي
در پيدايش و ارتقاي كيفيت اماكن خدمات گردشگري، 

 .تفريحي، ورزشي و پذيرايي تأثير گذار بوده اند

4  

احداث مراكز آموزش عالي و توسعه
و ستكونتي، پانسون  كالبدي آنها در ايجاد مراكز اقامتي

 .ها و خوابگاه هاي دانشجويي اثر داشته اند

5  

  نويسندگان: منبع
براي بررسينقش اين مراكز در ارتقاي فرهنگ  ،هاي تحقيقبا توجه به فرضيهدر اين بخش 

شهري در قالب الگويي پيشنهادي كه روابط علت و معلولي ميان متغيرهاي مراكز آموزش عالي 
براساس  .دهد به عنوان الگوي تحليلي تحقيق انتخاب شده استو فرهنگ شهري را نشان مي
ترين اند، اصليقرار گرفته هايي در سطح كالن و خرد مورد توجهمدل فرضي پژوهش، متغير

ارتقاي فرهنگ « و » مراكز آموزش عالي«متغير يا متغير وابسته در اين مطالعه دو متغير 
اي ازمتغيرهاي به هم پيوسته يگر و همچنين مجموعهاست كه رابطه اين دو با يكد» هريش

و  شهرينقش مراكز آموزش عالي در ارتقاي فرهنگ ) 1(شكل  .گيردمورد توجه قرار مي
  .را نشان ميدهد دستيابي به توسعه پايدار شهري
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  فرهنگ شهريتوسعه پايدار نقش مراكز آموزش عالي در ) 1(شكل 

  
؛ شهروندان هاي ميدانيجامعه آماري در اين تحقيق در بخش فعاليت - جامعه آماري -3-3

باشند كه جهت پاسخگويي به تهران ميداري شهر 19و  3مناطق سال  60تا  20بين 

  مراكز آموزش عالياحداث و توسعه كالبدي

مناطقتغيير نگرش شهروندان دركاهش شكاف 

و رعايت قوانين و مقررات شهرمختلف به فضاي 

شكل گيري و توسعه مراكز عرضه محصوالت 

نظير كتابفروشي، چاپ و انتشارات، لوازم  فرهنگي

كاهش فاصله در تفاوت نگرش شهروندان به فضاي

مسئوليت پذيري و شهري، توجه به زيبايي شهر، فرهنگ 

ظا

و  ايجاد و گسترش مراكز علمي، آموزشي و فرهنگي

شكل گيري و توسعه مراكز خدمات عمومي، اداري و 

 مالي و شبكه هاي حمل و نقل
  كاهش تفاوت هاي رفتاري شهروندان از نظر رعايت قوانين و 

و نق حمل استفاده از فضاي شهري وسامانه مقررات ترافيكي، نوع

دشگري، پيدايش و ارتقاي كيفيت اماكن خدمات گر

توسعه فرهنگ كاهش اختالف فرهنگي شهروندان در تفريحي، ورزشي و پذيرايي

 همسايگي و رعايت حقوق ساير شهروندان

 ونتي، پانسون ها و خوابگاه هايمراكز اقامتي و سك ايجاد
 دانشجويي  و شهرك هاي دانشجويي

و الگوهاي رفتاري  شهروندان از  ينگرش تفاوت هاي كاهش 

 حفاظت از محيط زيست  و زيبايي شهرنظر ارزش هاي 

و ترويج رفتارهاي مطلوب شهري فرهنگ كاهش تفاوت هاي 
  شهروندي

و ترويج رفتارهاي مطلوبشهريفرهنگكاهش تفاوت هاي 
  شهروندي

فرهنگ دستيابي به توسعه پايدار
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 7705036جمعيت شهر تهران  1385سال بر اساس سرشماري . شوندها انتخاب ميپرسشنامه
دو منطقه  اينجمعيت و مساحت . اندكيلومتر مربع سكونت داشته 7/780نفر بوده است كه در 

درصد  5 متر مربع بوده است كه به ترتيبكيلو 1/51نفر و  540512سال بر روي هم در اين 
به اين ترتيب جامعه آماري اين تحقيق، . اندمساحت شهر تهران را تشكيل داده 7جمعيت و 

 عنوان جامعه آماري به ترتيببه و روي هم 19و  3سال در دو منطقه  60تا  20تعداد افراد بين 
اند كه براي تعيين حجم نمونه در نظر گرفته نفر بوده 335333نفر  149543نفر و 185790

  .اندشده
  
با استفاده از روش نامه براي گردآوري اطالعات از طريق پرسش -هاي آماريروش 3-4

دو جامعه آماري، يعني  سرپرستان خانوارهاي ساكن در نفر از 630كوكران، حجم نمونه به تعداد
شهر تهران با توجه به ميزان برخورداري مراكز آموزش عالي كه دو  19و  3جمعيت مناطق 

منطقه بيشترين و كمترين مراكز آموزش عالي را دارند، به منظورانجام بررسي هاي مورد نظر 
ها به مهكه به علت ناقص بودن برخي پرسشنا. مورد پرسش قرار گرفتنددر تحقيق، انتخاب و

در . در اين پژوهش از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. نفر در هر منطقه تقليل يافتند 300
پرسشنامه تكميل گرديد و سپس با براورد ضريب پاياني  30مرحله اول با انجام آزمون مقدماتي 

عالي بر اين اساس ضريب پاياني مقياس نگرش به مراكز آموزش . بعضي از سواالت حذف گرديد
گذاري بر پايه روش طيف ليكرت در مرحله بعدي با انجام تغييراتي در نظام نمره. باشدمي 0.82

در نهايت با توجه به ماهيت بود بسنده گرديد، ) خيلي زياد، تا خيلي كم( مقوله 5كه شامل 
به  spss، نظير نرم افزارهاياي و مدلهابا استفاده از روشهاي كمي و پردازشهاي رايانه ،تحقيق

  .ها اقدام شده استتحليل داده
  

  هانتايج و يافته - 4
عنوان اولين مركز آموزش عالي مدرن در هجري شمسي مدرسه دارالفنون به 1230در سال 

شهر تهران، يكي از نمادهاي توسعه شهري در فضاي شهري و عرصه زندگي شهروندان تهراني 
در شمال شهر در 1313دانشگاه تهران در سال  احداث .در پي داشت اي راتأثيرات قابل مالحظه

عنوان يك هسته مركزي در حوزه پيراموني خود در توسعه فضايي به جهت دهي توسعه شهر
به بعد روند احداث دانشگاهها و مراكز  1320از سال  .نقش موثري به عهده داشته استشهر، 

رار اين مراكز سبب افزايش استق. آموزش عالي در مناطق مختلف شهر تهران شدت گرفت
تغيير ساختار فضايي تهران وهاي پيراموني اين مراكز عملكردهاي فرهنگي واقتصادي در حوزه

دنبال شعارهاي انقالب و توسعه  بعد به به1357از سال  و پس ازپيروزي انقالب، گرديد بزرگ
اطق مختلف شهر و يكي پس از ديگري در منعدالت آموزشي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، 
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كالبدي و تحوالت فرهنگي –درگسترش فضايي  كه مجموعه شهري تهران احداث شدند
مهمترين مراكز آموزش عالي كالنشهر تهران را به  )1شماره(اند، نقشه گذار بودهشهرتاثير

  .دهدتفكيك نوع دانشگاه نشان مي
  

  
 به تفكيك نوع دانشگاهمهمترين مراكز آموزش عالي كالنشهر تهران )1شماره(نقشه 

  
كيلومتر مربع وسعت دارد كه از شمال شرق به  32در شمال شهر تهران، بيش از  3منطقه 

، از جنوب شرق به بزرگراه رسالت، از جنوب غرب از شمال غرب به بزرگراه مدرس بزرگراه صدر،
محدود  دارانراه شهيد همت، از غرب به بزرگراه شهيد چمران و از شرق به خيابان پاسبه بزرگ

، مهمترين مراكز آموزش نفر بوده است 1385،290726منطقه در سال شود، جمعيت اين مي
دانشگاه خواجه نصير، دانشگاه علوم پزشكي  دانشگاه الزهرا،: عالي واقع در اين منطقه عبارتند از

انكي و اله، واحد علوم پزشكي و واحد تهران مركز دانشگاه آزاد اسالمي، موسسه علوم ببقيه
 89در جنوب اين شهر واقع شده و معادل  19منطقه  .موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

كيلومتر مربع وسعت دارد، اين منطقه ازشرق و شمال شرق به خيابان بهمنيار و بزرگراه تند 
گويان، از شمالغرب به بزرگراه نواب صفوي، از جنوب به بهشت زهرا و بزرگراه آزادگان و از شرق 

شود جمعيت اين منطقه در سال مورد نظر برابر بزرگراه سعيدي و خيابان زمزم  محدود ميبه 
در اين منطقه مركز آموزش عاليتربيت دبير شريعتي واقع شده ، نفر بوده است 249786با 

شهر تهران را براساس تعداد  19و  3پراكندگي مراكز آموزش عالي در مناطق  )2نقشه( .است
  .هدددانشجو نشان مي
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 شهرداري تهران و پراكندگي مراكز آموزش عالي بر اساس تعداد دانشجو 19و  3مناطق  موقعيت )2شماره(نقشه 

  بحث  - 5
گذاري مراكز آموزش عالي در ارتقاي در ابتداي پژوهش براي آگاهي از روند و ميزان تأثير

فضاي شهر، فرضياتي تدوين فرهنگ شهري در كالنشهر تهران، با الهام از اصول اوليه فرهنگي 
براي دستيابي به اين . هاي خاصي براي هر فرضيه پرداخته شدشد و به بررسي و تنظيم مولفه

هايي تدوين گرديد و پس از آن براي بررسي نامه، شاخصها، با استفاده از سواالت پرسشمولفه
اي به تفكيك ي دو جملهتاثير مراكز آموزش عالي بر روي دو شاخص مورد نظر، آزمون ناپارامتر

داري بين دو منطقه از و براي بررسي تفاوت معنيمورد استفاده قرار گرفت  19و  3 در مناطق
  .ويتني استفاده شد –آزمون ناپارامتري مان

  
 :نتايج آزمون فرضيه اول

مراكز آموزش عالي شهر تهران در كاهش شكاف ميان يعني اين كه ،اولبراي آزمون فرضيه 
، ابتد دارند باالئيفرهنگ شهروندي و وضعيت مطلوب شهري در دستيابي به توسعه پايدار تاثير 

استفاده شده است،  19و  3اي به تفكيك براي مناطقاز آزمون ناپارامتري يعني آزمون دوجمله
  :گرددكه نتايج آن به شرح زير بيان مي

H0 : مراكز آموزش عالي شهر تهران در كاهش شكاف ميان فرهنگ شهروندي و وضعيت مطلوب
 .دارندن باالئيشهري در دستيابي به توسعه پايدار تاثير 

H1 : مراكز آموزش عالي شهر تهران در كاهش شكاف ميان فرهنگ شهروندي و وضعيت مطلوب
 .دارند باالئيشهري در دستيابي به توسعه پايدار تاثير 

 چون مقدار سطح  3در منطقه دهد،نشان مي) 3( ها در جدولمانطور كه نتايج دادهه
چنين مقدار باالتر از نقطه باشد و هممي 05/0و كوچكتر از مقدار خطا  000/0داري برابر معني
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) 1(پس فرضيه . باشدمي 28/0تر از نقطه برش برابر از مقدار پايين بزرگترو 72/0برش برابر 
شهر تهران در كاهش شكاف  3شود يعني مراكز آموزش عالي منطقه تاييد مي 3منطقه براي 

و وضعيت مطلوب شهري در دستيابي به توسعه پايدار تاثير باالئي  ميان فرهنگ شهروندي
  .دارند

  19و  3آزمون دوجمله اي تاثير مراكز بر روي كاهش شكاف ميان فرهنگ شهروندي در منطقه ) 3(جدول 
نقطه منطقه

  برش
درصدپاييتر
  ازنقطه برش

درصد
باالتر از 

نقطه 
  برش

سطح
معني 
  داري

كمترين 
  امتياز

بيشترين 
  امتياز

انحراف   ميانگين
  معيار

3  2.5  0.28  0.72  0.000  1  4  3.0133 0.97272 

19 2.5  0.46  0.54  0.225  1  4  2.6000  1.03206 

  
  

و  225/0داري برابر سطح معنيزيرا مقدار  متفاوت است، 19اما اين وضعيت در منطقه 
) 1(براين فرضيه گيريم بناباشد، پس تاثير متوسط را نتيجه ميمي 05/0بزرگتر از مقدار خطا 

شهر تهران در كاهش  19شود، يعني مراكز آموزش عالي منطقه تاييد نمي 19براي منطقه 
ايدار تاثير شكاف ميان فرهنگ شهروندي و وضعيت مطلوب شهري در دستيابي به توسعه پ

تاثير مراكز آموزش عالي در كاهش شكاف ميان  داريبراي مقايسه اختالف معني .باالئي ندارند
 19و  3فرهنگ شهروندي و وضعيت مطلوب شهري در دستيابي به توسعه پايداردر دو منطقه 

  :ازآزمون مان ويتني به شرح زير استفاده شده است
H0 :اهش شكاف ميان فرهنگ شهروندي و وضعيت مطلوب تاثير مراكز آموزش عالي بر روي ك

 باشدداري نميداراي اختالف معني 19و  3شهري در دستيابي به توسعه در دو منطقه 

H1 : تاثير مراكز آموزش عالي بر روي كاهش شكاف ميان فرهنگ شهروندي و وضعيت مطلوب
 باشدداري ميداراي اختالف معني 19و  3شهري در دستيابي به توسعه در دو منطقه 

و كوچكتر  000/0داري دهد، چون مقدار سطح معنينشان مي) 4(هاي جدولچنان كه داده
) باشدمي 96/1و بزرگتر از مقدار  883/4 برابر مقدار قدرمطلق(باشد مي 05/0از مقدارخطا 

بر از لحاظ تاثير مراكز آموزش عالي  19و  3گيريم يعني بين دو منطقه فرض يك را نتيجه مي
دستيابي به توسعه  روي كاهش شكاف ميان فرهنگ شهروندي و وضعيت مطلوب شهري در

در وضعيت مطلوبتري نسبت  59/334با ميانگين رتبه 3و منطقه. داري وجود دارداختالف معني
دهد كه تأثير گذاري اين وضعيت نشان مي .باشدمي 41/266با ميانگين رتبه  19به منطقه 

دركاهش شكاف ميان فرهنگ شهروندي و وضعيت مطلوب شهري در مراكز آموزش عالي 
  . است بوده 19باالتر از منطقه  3دستيابي به توسعه پايداردر منطقه 
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 3مناطقآزمون مان ويتني براي مقايسه تاثير مراكز آموزش عالي بر كاهش شكاف فرهنگ شهرونديدر ) 4(جدول 

  1و

سطح  متغير                              
  معني داري

مقدار 
تاييد   Zآماره   خطا

  نتيجه گيري  فرض

تاثير مراكز آموزش عالي بر روي
كاهش شكاف ميان فرهنگ 

در دستيابي به ...شهروندي و 
  توسعه

0.000 0.05  4.883 -  H1 
193    

  
  

 هر در احداث مراكز آموزش عالييعني اين كه  ،ومدبراي آزمون فرضيه  :دومآزمون فرضيه 
همانند  باالئي داشته است،منطقه از شهر تهران از نظرعملكردي درحوزه پيراموني خود تاثير 

استفاده شده  19و  3اي به تفكيك براي مناطقفرضيه اول ابتد از آزمون ناپارامتري دوجمله
اوت ويتني به بررسي هر دو منطقه از نظر تف –است و سپس با استفاده از آزمون ناپارامتري مان

  . گرددپردازيم كه نتايج آن به شرح زير بيان ميداري با يكديگر ميمعني
H0 : احداث مراكز آموزش عالي درهرمنطقه از شهر تهران از نظرعملكردي درحوزه پيراموني

 .باالئي نداشته استخود تاثير 

H1 : پيراموني احداث مراكز آموزش عالي درهرمنطقه از شهر تهران از نظرعملكردي درحوزه
  .باالئي داشته است خود تاثير

  3اي بررسي تاثير مراكز آموزش عالي از نظر عملكردي درحوزه پيراموني خود در منطقه آزمون دوجمله) 5(جدول 
 منطقه

نقطه 
 برش

درصد
پايينتر از 

نقطه 
 برش

درصدباالتر از 
 نقطه برش

سطح 
معني 
 داري

كمترين 
 امتياز

بيشترين 
 امتياز

 ميانگين
انحراف 

 معيار

  3 2.5 0.18 0.82 0.000  1  4  3.1833 0.85582 

  19 2.5 0.36 0.64 0.000  1  4  2.7400 1.07068 

  
  
  

داري برابر چون مقدار سطح معني 3آمده است، براي منطقه ) 5(گونه كه در جدولهمان
 82/0باشد و همچنين مقدار باالتر از نقطه برش برابر مي 0.05و كوچكتر از مقدار خطا  000/0

تاييد  3در منطقه ) 2(پس فرضيه . باشدمي 18/0تر از نقطه برش برابر و بزرگتر از مقدار پايين
از شهر تهران از نظرعملكردي درحوزه  3شود يعني احداث مراكز آموزش عالي در منطقه مي
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 نيز به همين شكل است، 19اين وضعيت براي منطقه . پيراموني خود تاثير باالئي داشته است
باشد و همچنين مي 05/0و كوچكتر از مقدار خطا  000/0داري برابر زيرا مقدار سطح معني

      36/0تر از نقطه برش برابر و بزرگتر از مقدار پايين 64/0مقدار باالتر از نقطه برش برابر 
شود يعني احداث مراكز آموزش عالي نيز تاييد مي 19براي منطقه ) 2(بنابراين فرضيه . باشدمي

از شهر تهران از نظرعملكردي درحوزه پيراموني خود تاثير باالئي داشته  19در منطقه 
تاثير مراكز آموزش عالي از نظر عملكردي در حوزه  داريبراي مقايسه اختالف معني.است

  :ه شرح زير استفاده شده استازآزمون مان ويتني ب 19و  3پيراموني خود در دو منطقه 
H0 : و  3تاثير مراكز آموزش عالي از نظرعملكردي در حوزه پيراموني خود در دو منطقه
   .باشدداري نميداراي اختالف معني19

H1 : 19و  3تاثير مراكز آموزش عالي از نظر عملكردي در حوزه پيراموني خود در دو منطقه 
    .باشدداري ميداراي اختالف معني

 
  19و  3از نظر عملكردي در حوزه پيراموني در دو منطقه ... آزمون مان ويتني براي مقايسه تاثير مراكز )6(جدول 

  نتيجه گيري  تاييد فرض  Zآماره   مقدار خطا سطح معني داري متغيير             

تاثير مراكز آموزش عالي از 
نظر عملكردي در حوزه 

 پيراموني خود

0.000      0.05  5.327 -  H1 193  
  

  
  

و كوچكتر از  000/0داري آمده است، چون مقدار سطح معني) 6(بر اساس آنچه در جدول
     96/1و بزرگتر از مقدار  327/5برابر  Zمقدار قدرمطلق آماره (باشد مي 05/0مقدار خطا 

از لحاظ تاثير مراكز  19و  3گيريم يعني بين دو منطقه فرض يك را نتيجه مي) باشدمي
و منطقه . داري وجود داردآموزش عالي از نظر عملكردي در حوزه پيراموني خود اختالف معني

 36/263با ميانگين رتبه  19در وضعيت مطلوبتري نسبت به منطقه  64/337با ميانگين رتبه  3
و بافت فيزيكي اجتماعي  - اقتصادي هايازنظر شاخص 19و  3از آنجا كه بين منطقه . باشدمي

هاي بسياري وجود دارد، تمركز اين مشاغل و خدمات در حوزه پيراموني يك و كالبدي تفاوت
 .محسوس تر بوده است 3مركز آموزش عالي در منطقه 

  
  بندي جمع - 5
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شهر تهران، دوناحيه فرهنگي متفاوت را نشان كالناين تحقيق درمناطق مورد بررسي نتايج 
با توجه به الگوي پراكنش مراكز آموزش عالي چشم اندازهاي فرهنگي و  يككه هر ،دهدمي

  :رابه وجود آورده است ايفرهنگ شهري ويژه
مراكز آموزش عالي گذاري تأثيرمربوط به 1هاي حاصل از آزمون فرضيهبر اساس يافته - 1

دار، فرهنگ شهروندي و وضعيت مطلوب شهري در دستيابي به توسعه پاي دركاهش شكاف ميان
داري بين اين دو وجود دارد، اين رابطه معني 3در منطقه  كه،نتايج اين تحقيق بيانگر آن است

شهر تهران در كاهش شكاف ميان فرهنگ  3مراكز آموزش عالي منطقه ،كه كندها تأييد ميداده
اما اين  ،شهروندي و وضعيت مطلوب شهري در دستيابي به توسعه پايدار تاثير باالئي دارند

اين وضعيت نشان . تاثير باالئي ندارنددر اين منطقه يعني  .متفاوت است 19وضعيت در منطقه 
  .بوده است 19باالتر از منطقه  3منطقه درگذاري تأثيرميزان دهد كه مي

گذاري عملكرد ي مراكز اين مطالعه نشان داد كه تأثير 2هاي آزمون فرضيه يافته - 2
-را نشان ميبااليي داري منطقه سطح معني اين مراكزدرهر دوآموزش عالي در حوزه پيراموني 

يعني احداث مراكز  ،شودتاييد مي 19و  3در هر دو منطقه هاي مورد نظر به عبارتي داده. دهد
از شهر تهران از نظرعملكردي درحوزه پيراموني خود تاثير باالئي  منطقه هردوآموزش عالي در

داري اختالف معنيگذاري اين مراكزتاثير ميزان از لحاظ 19و  3بين دو منطقه  و ،داشته است
  .قرار دارد19در وضعيت مطلوبتري نسبت به منطقه  3و منطقه . وجود دارد

 ،يكي از محورهاي توسعه ي شهري پايداريابيم كه با توجه به نتايج پژوهش حاضر در مي
 جايگاه هنوز ايران در كه است،مراكز آموزش عالي و مديريت شهري ايجاد پيوند و تعامل ميان 

معرفي جايگاه مراكز آموزش عالي در  منظوررو بهاز اين. است نكرده پيدا را خود يشايسته
تهران بر اساس شهر  ارتقاي فرهنگ شهري و دستيابي به توسعه پايدار فرهنگ شهري در كالن

  .دگردبيان ميبه شرح ذيل هايي پيشنهادها و توصيهابعاد توسعه پايدار 
توجه به مناطق  و تهران توزيع بهينه و مطلوب مراكزآموزش عالي در مناطق مختلف شهر* 

 و تأكيد بريابي جهت احداث و توسعه فضايي مراكز آموزش عالي مكان محروم و نابرخوردار در
تعادل تهران جهت ايجاد در بخش آموزش عالي در مناطق مختلف شهر بيشترگذاري سرمايه

  بين انسان، فعاليت و فضاي شهري 
به  آموزش غير رسمي- رسمي به دانشجويان هاي آموزشيفعاليتاز طريق  مراكز آموزش عالي* 

و  - هاي پژوهشيفعاليتانجام  - هاي آزادآموزشو صورت كوتاه مدت و بلند مدت به شهروندان 
فرهنگ سازي نقش موثري به در  ارائه خدمات اجتماعي به نهادهاي مرتبط با مديريت شهري

  . عهده داشته باشند
هاي مردمي و ايجاد تشكلدر  نيروهاي متخصص و با تجربه دانشگاهي و دانشجوياننقش موثر - 
  تقويت مشاركت عمومي و منظور موفقيت بيشتر به
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ي پايدار ريزي فرهنگي شهر در فرايند توسعهمراكز آموزش عالي در تدوين استراتژي برنامه* 
، هاريزي فرهنگي براي كالنشهربرنامه. روندگذار بشمار ميفرهنگي شهر مهمترين عنصر تأثير

هاي علمي فعال و كارآمد از بايد از طريق مشاركت موثر مراكز آموزش عالي و ايجاد شبكه
  .مراكز آموزش عالي انجام گيردطريق ايجاد مراكز ارتباط بين شهر و 
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