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چکیده
رشد فناوری اطالعات ،نفوذ مشتریگرایی ،مطرحشدن دانش یادگیری از عوامل مؤثر در ایجاد مفهوم شهر یادگیرنده
هستند .این تحقیق با هدف فرابینی شاخصهای شهر یادگیرنده (دانشی ،اجتماعی -حقوقی و اقتصادی) در سطح نواحی
شهر یزد انجامشده است .تحقیق حاضر از نظر هدف كاربردی -توسعهای ،ازنظر ماهیت و روش توصیفی -تحلیلی و از
بعد گرداوری اطالعات كتابخانهای و اسنادی از نوع پیمایشی است .در این تحقیق از آزمون كلموگروف -اسمیرنف،
آزمون  Tتک نمونهای ،همبستگی اسپیرمن و فریدمن بهره گرفتهشده است .نتایج آزمون كلموگروف -اسمیرنف ،نشان
داد كه توزیع دادهها نرمال است .همچنین نتایج آزمون  Tتک نمونهای ،نشان میدهد كه میانگین شاخصها در نواحی
شهر یزد كمتر از مقدار مقایسه شده ( )3است و مقدار  Tمنفی است .این بدین معنی است كه وضعیت شاخصهای
مورد بررسی از نظر خبرگان و كارشناسان در نواحی شهر یزد نامطلوب است .در همبستگی اسپیرمن رابطة متغیر
تحصیالت با شاخص دانشی و اقتصادی معنیدار و مثبت و رابطة متغیر تحصیالت و شاخص اجتماعی -حقوقی معنیدار
و منفی است .در آزمون فریدمن ،ناحیه  7بیشترین میانگین را در شاخص دانشی و اقتصادی دارد و ناحیه  6كمترین
میانگین را در شاخص دانشی و اجتماعی -حقوقی دارد .همچنین ناحیه  2بیشترین میانگین در شاخص اجتماعی-
حقوقی و ناحیه  5كمترین میانگین را در شاخص اقتصادی دارند .این اولویتیابی نشاندهندة این واقعیت است كه در
برنامههایی كه قرار است برای باال بردن شاخصهای شهر یادگیرنده در شهر یزد انجام بگیرد ،اولویت با نواحی  5و 6
است .در انتهای مقاله ،با توجه به اهمیت دانش واژة یادگیرندگی در شهر راهکارهایی جهت سوق محدودة موردمطالعه
به سمت شهر یادگیرنده ارائهشده است.
واژگان کلیدی :سازمان یادگیرنده ،شاخص شهری ،شهر یادگیرنده ،شهر یزد.
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 -۱مقدمه
یادگیری و فرایند یادگیری (كنشهای متقابل میان یادگیرنده و محیط اجتماعی) یکی از مباحثی برای توسعه و تعالی
جوامع شهری امروزی است .بهطور مداوم تنشها و مهارتها تغییر كرده و رشد میكنند و این نیازمند انتقال مداوم،
باكیفیت و همگانی دانش است (مركز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.)5 :1396 ،
شهرها موتور اصلی رشد اقتصادی در جهان مدرن و یادگیری یکی از سوختهای مهم این رشد است .امروزه به دلیل
رقابت جهانی و توسعة تکنولوژی ،شهرها برای دستیابی به توسعة پایدار شهری نیازمند شهروندان دانشی و خالق هستند
تا به جوامع دانایی محور تبدیل شوند .جنبش شهر یادگیرنده در همین راستا مطرحشده است .جنبش شهر یادگیرنده یک
پدیده جدید نمایش در حال نمایش در شهرها ،شهرکها و مناطق جهان است و به شکلی بالقوه یکی از قویترین و
مهمترین جنبشهای زمان آشفته ما است (سرور و همکاران.)104 :1395 ،
جهانیسازی و اقتصاددانشی ،رشد فناوری اطالعات ،تحول در دنیای كسبوكار ،نفوذ مشتریگرایی ،مطرحشدن دانش
و یادگیری بهعنوان داراییهای عمده ،نقشها و انتظارات در حال تغییر كاركنان ،تنوع و تحرک نیروی كار ،تغییر و
آشوبهای سریع ازجمله عواملی هستند كه باعث ایجاد شهر یادگیرنده میشوند (امامی و همکاران )6-5 :1394 ،كه
این عوامل در جهان امروزی ضرورت و اهمیت توجه به بحثهای شهر یادگیرنده از قبیل شاخص دانشی ،اجتماعی-
حقوقی و اقتصادی را بیشتر مطرح میكند .بنابراین اهداف ساختن شهرهای یادگیرنده ،پاسخ به تغییرات سریع و انواع
متفاوت چالشها و عدم اطمینانهای ناشی از جهانیشدن و اقتصاددانشی ،است.
تبیین جایگاه هركدام از عناصر اصلی شکلگیری شهر یادگیرنده در شهر یزد ،مسئلهای است كه میتوان بهدقت بررسی
شود .در این راستا هدف اصلی تحقیق حاضر ،تحلیل وضعیت نواحی شهر یزد ازلحاظ شاخص دانشی ،اجتماعی-
حقوقی و اقتصادی ،شهر یادگیرنده و اولویتیابی آن و میكوشد تا با بررسی این شاخصهای شهر یادگیرنده در نواحی
با توجه به ظرفیتهای موجود كه به بهبود محیط شهری (چشماندازها) كمک میكند ،است .منطق این نوشتار تمركز بر
پایگاه یادگیرندگی دانشی ،اجتماعی -حقوقی و اقتصادی ،در شهر یزد است .طی دورة  1395-1335جمعیت شهر یزد
از  63502نفر به  656474نفر (درگاه ملی آمار) رسیده و تقریباً  10برابر شده است .با توجه به اینکه شهر یزد درگذشته
با فقدان برنامهریزی صحیح ،عدم نگرش سیستمی ،در نظر نگرفتن نیازها و احتیاجات عمومی ،عدم مشاركت سازمانهای
مختلف با شهروندان و عدم رعایت ضوابط و معیارهای قابلقبول مواجه بوده و همچنین تحوالت جمعیتی شهر یزد،
نیازمند ایجاد زیرساختهای مناسب با مدیریت صحیح و رعایت كاربردی اصول برنامهریزی شاخصهای (دانشی،
اجتماعی -حقوقی و اقتصادی) شهر یادگیرنده است .براین اساس ،موضوع تحقیق حاضر ،فرابینی شاخصهای شهر
یادگیرنده در نواحی شهر یزد است و سؤاالت زیر برای پاسخگویی به مسئله تحقیق بیان میگردد:
سؤال اصلی تحقیق این است كه وضعیت شاخصهای شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد چگونه است؟
در این راستا سؤاالت فرعی زیر مطرح است:
 .1وضعیت شاخصهای دانشی در نواحی شهر یزد چگونه است؟
 .2وضعیت شاخصهای اجتماعی -حقوقی در نواحی شهر یزد چگونه است؟
 .3وضعیت شاخصهای اقتصادی در نواحی شهر یزد چگونه است؟

88

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

شهر یزد در جهت ایجاد شهر یادگیرنده و تقویت نظام یادگیری مادامالعمر برای شهروندان بهمنظور پیشبرد دانش پایدار

پیشینة تحقیق و مرور مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با مقولة شاخصهای شهر یادگیرنده نشان میدهد كه بیشتر
اهداف ،یادگیری و شهرهای یادگیرنده را موردتوجه قرار دادهاند ،اما ارزیابی شاخصهای شهر یادگیرنده در نواحی
شهرهای مختلف ،موردبررسی قرار نگرفته است كه این مسئله بر اهمیت تحقیق حاضر میافزاید .از زمره مطالعات
انجامشده میتوان گفت كه در تحقیقات خارجی ،همیلتون و جردن ( )2011در تحقیقی با عنوان شهر یادگیرنده آورده
است كه شهرهای یادگیرنده در انگلستان به نتایج افزایش سرمایهگذاری ،ایجاد شبکه شهرهای یادگیرنده ،همکاری و
مشاركت میان سازمانهای مختلف ،آموزشوپرورش ،بازار كسبوكار ،دولت محلی ،بخش خصوصی ،موسسههای
خیریه و  ...رسیدهاند ( .)Hamilton and Jordan, 2011: 193جوسوایسین ( )2010در تحقیقی با عنوان توسعة پایدار
شهر یادگیرنده استدالل میكند كه یک شهر یادگیرنده ،سازة اجتماعی پیچیدهای است .توسعه آن به معنای توانمندسازی
یادگیری در تمام سطوح شهر (ساكنان و خانوادههای آنها ،سازمانها و مدیریت شهری از طریق شبکهها) است
( .)Juceviciene, 2010: 419النگورث ( )2006در تحقیقی با عنوان شهر یادگیری ،یادگیری مناطق ،یادگیری جوامع،
یادگیری مادامالعمر و دولت محلی به این نتیجه رسیده است كه در شهرهای یادگیرنده استرالیا افزایش شناخت از
یادگیری مادامالعمر ،باالترین نرخ از سواد ،مشاركت قوی میان تجارت و آموزشوپرورش ،افزایش بودجه و منابع بهمنظور
تسهیل گیری در یادگیری مادامالعمر باید وجود داشته باشد ( .)Longworth, 2006كلی ( )2006در تحقیقی با عنوان
استراتژی یادگیری مادامالعمر برای شهر ونکوور آورده است كه تا سال  ،2005بیش از  50شهرستان در انگلستان به
شبکه شهر یادگیرنده ملحق شدند و بیشتر از  25شهر و شهرستان بخشی از شبکه آموزش جامع استرالیا شدند ( Kelly,

.)2006: 1
در تحقیقات داخلی نیز ،سرور و همکاران ( )1395در مقالهای با عنوان بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر شکلگیری شهر
یادگیرنده (مطالعه موردی :شهر بناب) به این نتیجه رسیدند كه بین ویژگیهای شهر یادگیرنده با مراكز آموزشی،
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سازمانهای بزرگ و كوچک و شهرداری در شهر بناب ارتباط مستقیم و معنیداری وجود دارد (سرور و همکاران،
 .)103 :1395حسینی و قلی پور ( )1394در مقالهای با عنوان تحلیل شاخصهای شهر یادگیرنده اسالمی و ارتباط آن با
توسعة پایدار شهری (مطالعه موردی :شهر رشت) به این نتیجه رسیدند كه برنامهریزی در جهت بهبود شاخصهای شهر
یادگیرندة اسالمی در رشت دستیابی به توسعة پایدار شهری و از آن طریق شهر دانایی محور رشت را میسرتر میكند
(حسینی و قلی پور .)1 :1394 ،منافی و اسمعیل پور ( )1394در مقالهای با عنوان درآمدی بر مفهوم شهر یادگیرنده به
این نتیجه رسیدند كه برنامههای آموزشی و یادگیری شهروندان بایستی همسو با مأموریت شهر تدوین شود تا درنهایت
هدف و مأموریت شهر تحقق یابد (منافی و اسمعیل پور .)9 :1394 ،بیات و همکاران ( )1391در مقالهای تحت عنوان
شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد شهر یادگیرنده در منطقه  6شهرداری تهران به این نتیجه رسیدند كه جایگاه منطقه 6
شهرداری تهران بر مبنای ابعاد شهر یادگیرنده ازنظر كارشناسان است (بیات و همکاران.)139 :1391 ،
با توجه به نتایج حاصل از پیشینة تحقیق كه شاخصهای توانمندسازی یادگیری در تمام سطوح شهر و همکاری و
مشاركت میان سازمانهای مختلف و  ...بررسیشده است .این تحقیق با بهرهگیری از این شاخصها به ارزیابی شاخص
دانشی ،اجتماعی -حقوقی و اقتصادی پرداخته است.

 -2چارچوب نظری
یادگیری مادامالعمر مترادف نوینی برای یادگیری و دستاورد رشد تصاعدی اطالعات است (.)Brahmi, 2007: 46
مفاهیم یادگیری مادامالعمر و شهروندی به مطالعات كومبس و همچنین لینگراد برمیگردد و پسازآن در گزارشات
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یونسکو در مورد یادگیری برای زیستن و یادگیری بهعنوان گنج درون دنبال شده است (محمدی مهر و همکاران:1390 ،
 .)92ازنظر یونسکو یادگیری چهار ركن اساسی دارد -1 :یادگیری برای دانستن  -2یادگیری برای انجام دادن  -3یادگیری
برای زیستن  -4یادگیری برای باهم زیستن ،كه نظام آموزش ما یادگیری برای دانستن را به وجود میآورد (حاجی آقالو،
.)25 :1384
شهر امروز درواقع ماحصل انباشت تجربیات و یادگیری از زندگی در شهر ،الزامات و نیازهای آن در تمام طول تاریخ
شهرنشینی خود بوده است (كركه آبادی و علیپور .)1390 ،در جهان دانشی مدیران محلی و منطقهای درک كردهاند ،آینده
موفقتر وابسته به توسعه سرمایه انسانی و اجتماعیشان است و موضوعاتی مانند شهر یادگیرنده موردتوجه مدیران و
سیاستگذاران شهری قرارگرفته است ( .)Gertler & Wolf, 2004: 50بنابراین شهرها تنها مکانهایی برای زندگی و
كار مردم نیستند ،بلکه مکان فراغت ،فرهنگ ،كسبوكار و آموزش مردم هم هستند .یک شهر یادگیرنده دستاندركاران
مختلف یادگیری را متحد میسازد تا به نیازها و آرزوهای شهروندانش بپردازد .از طریق منابع محلی كه آنها كنار هم
جمع میكنند ،شهرهای یادگیرنده میتوانند راهحلهای محلی برای چالشهای محلی پیدا كنند (.)Kearns et al, 1999
یک شهر یادگیرنده شامل یک شهر یا روستاست كه تالش میكند تا بیاموزد كه چگونه خود را با تغییرات شگفتانگیز
جهان سازگار سازد ( .)Candy, 2003همچنین در شهر یادگیرنده یک دیدگاه مشترک توسط شهروندان شهر در خصوص
اینکه شهر كجاست و در آینده به كجا میرود ،وجود دارد ( .)Shikshantar, 1999: 4بنابراین چنانچه یک شهر یادگیرنده
موردتوجه قرار گیرد به نتایج فوقالعادهای میتوان دست پیدا كرد كه برای یک شهر بسیار باارزش است و كمک بسیار
مهمی برای اداره بهتر شهر میكند (پژواک شهر .)1391 ،با این تفاسیر مشخصات شهرها و مناطق یادگیرنده در عمل را
میتوان مشخص نمود (شکل .)1

بهبود مستمر :چگونه برنامههای یادگیری
مستمر برای همة شهروندان اجرا میشود

ارتباطات جهانی :چگونه شهر میتواند
توسط شهروندانش از ارتباطات جهانی سود
ببرد و صلح جهانی را ترویج كند

شهروندی فعال :چگونه استعدادها و
نقاط قوت همة شهروندان بسیج میشود
ارتباطات :چگونه همه از مسائل داخلی و
خارجی آگاه شوند و با تغییرات سریع
هماهنگ گردند
ذینفعان سازمانی :چگونه بخشهای
مختلف میتوانند در رشد شهر یادگیرنده
مشاركت كنند

مشاركت :چگونه كاركردن با یکدیگر
میتواند به رشد و توسعة شهر كمک كند

شهرها و مناطق
یادگیرنده در عمل

مشاوره :چگونه اكثر مردم در هرزمانی
خشنود و در آینده شهرشان درگیر میشوند

فناوریهای جدید یادگیری :چگونه
میتوان اثربخشی یادگیری مادامالعمر را
افزایش داد
دسترسی به یادگیری :چگونه یادگیری
را هركجا ،هرزمان و هرگونه كه افراد
میخواهند فراهم میكند

سرمایه و منابع :چگونه بودجة اجتماعی
متوازن شود و منابع جدیدی برای یادگیری
مادامالعمر پیدا شود
موانع یادگیری :چگونه موانع از بین
میرود و برروی نیازهای واقعی و سبکهای
یادگیری برای همة سنین تمركز میشود

سازمانهای یادگیرنده :چگونه شهر به
ماشین یادگیری تبدیل میشود

فرهنگ یادگیری :چگونه شهروندان
نسبت به یادگیری برای برقراری ارتباط با
فرهنگ محلی و تجلیل از آن حساس میشوند

ایجاد ارزش :چگونه از موفقیت در
افزایش قابلیتهای استخدام ،بهكارگماری،
یادگیری و سرمایهگذاری درونی اطمینان
میشود
ثبات :چگونه همة این جنبهها به شکلی با
ثبات و مسئوالنه حفظ میشود

شکل  :۱مشخصات شهرها و مناطق یادگیرنده در عمل؛ منبع :مركز اطالعات علمی و تخصصی مدیریت شهری1391 ،
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پیوند دادن حکومت ملی :چگونه هر
شخص و هر بخشی از شهر برای همکاری
با یکدیگر هماهنگ میشوند

تحقیق درباره یادگیری :چگونه بهترین
دادهها برای تصمیمگیری استفاده میشود

فنون و ابزارها :چگونه همة شهروندان
برای یادگیری مادام ترغیب میشوند

درمجموع بهطور رسمی توسط شهرداران و آموزشوپرورش شهرها و با تائید مدیران شهرهای یادگیرنده و همچنین
كارشناسان شركت در كنفرانس بینالمللی یادگیری شهرها ،ویژگیهای كلیدی برای شهرهای یادگیرنده بر اساس آرم
سازمان یونسکو مطرح شد كه در شکل شمارة  2آمده است:
مزایای ساخت یک

توسعه اقتصادی و رفاه فرهنگی ،تقویت افراد و انسجام اجتماعی و توسعه پایدار

شهر یادگیرنده

یادگیری فراگیر در نظام آموزشوپرورش ،یادگیری دوباره در خانوادهها و جوامع ،یادگیری

شاکلههای اصلی

مؤثر در محل كار ،استفاده طوالنی از تکنولوژیهای مدرن یادگیری ،افزایش كیفیت و برتری

شهر یادگیرنده

در یادگیری و فرهنگ پر جنبوجوش یادگیری در طول زندگی
شرایط اساسی برای

بسیج كلیه منابع و استفاده از آنها ،حاكمیت و مشاركت كلیه ذینفعان ،تعهد و اشتیاق قوی

ساخت یک شهر
یادگیرنده

سیاسی

شکل  :2چارچوب ویژگیهای کلیدی از شهرهای یادگیرنده؛ منبعwww.learningcities2015.org :
با توجه به مبانی نظری تحقیق و ویژگیهای شهر یادگیرنده ،به ارزیابی شاخصهای مدنظر شهر یادگیرنده در راستای
تحقق اولویتبندی این شاخصها در نواحی شهر یزد ،مدل مفهومی تحقیق بر اساس شکل شمارة  3نمایش دادهشده
است.

فرابینی شاخصهای شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد

در راستای بررسی سؤال تحقیق ،این تحقیق درزمینة بررسی نواحی شهر یزد بر اساس شاخصهای شهر یادگیرنده ،انجام
گردیده است .به این صورت كه در ویژگیهای شهر یادگیرنده با توجه به شاخص دانشی ،اجتماعی -حقوقی و اقتصادی
كنشگران یادگیری شهری موردتوجه قرارگرفته است كه عبارتاند از:
مدیران شهری ،اساتید دانشگاهها ،كارشناسان آموزشوپرورش ،مدیران و كارشناسان سازمانهای خصوصی.
پیشفرضها
مدرسه
دانشگاه
موسسه فرهنگی
شركت خصوصی
سازمانها
شهرداری
حوزه بسیج

o
o
o
o

مشاركت در منافع جمعی و بسیج منابع اجتماعی برای یادگیری؛
دارایی عمدتاً دانش است و یادگیری در هر زمان و مکان ممکن است؛
تقویت فراگیر فناوری ارتباطات و اطالعات؛
توجه به فرایند جهانیشدن.

شهر یادگیرنده

شناسایی كیفیت دانشی
شهروندان

محتوای یادگیری

ارتباط محلی و جهانی

شناسایی زمانها و مکانهای
مؤثرتر برای یادگیری

تعیین روشهای
مناسب ICT

سازمانهای مرتبطتر

شکل  :3مدل مفهومی تحقیق؛ منبع :یافتههای تحقیق

۹۱

 -3روش تحقیق
در این تحقیق از روش كتابخانهای ،اسنادی از نوع پیمایشی برای گردآوری اطالعات استفادهشده است .تحقیق حاضر
ازنظر هدف كاربردی -توسعهای است و ازنظر ماهیت و روش توصیفی -تحلیلی است .در این تحقیق از روش نمونهگیری
خوشهای استفادهشده است .فرایند استخراج شاخصها به روش تحلیل شکافتی انجامشده است .به دلیل تخصصی بودن
موضوع ،جامعة آماری شامل گروههایی از خبرگان و كارشناسان كه در سازمانهای مرتبط با مفهوم شهر یادگیرنده یزد
فعالیت دارند (شامل شهرداریها ،مدارس ،دانشگاهها ،شركتها ،حوزههای بسیج ،سازمانها و كتابخانهها) است .حجم
نمونه بر اساس روش نمونهگیری كوكران  320نفر برآورد شده است و در قالب پرسشنامه دوبعدی در  8ناحیه شهر یزد
(با توجه به تعداد جمعیت هر ناحیه و متناسب با جمعیت آن) توزیع شد و در تحلیل مورد استناد قرار گرفت .روایی
پرسشنامه با استفاده ازنظر اساتید و متخصصین در این حوزه (جغرافیا؛ شهرسازی؛ اقتصاد؛ علوم اجتماعی؛ حقوق شهری
و مدیریت شهری) اصالح و تأیید گردید .میزان ضریب آلفای كرونباخ جهت تعیین سطح پایایی ابزار پرسشنامه 0/79
درصد است .بهمنظور تجزیهوتحلیل شاخصهای گردآوریشده از نرمافزار  SPSSاستفاده گردیده است و از روشهای
آماری آزمون كلموگروف -اسمیرنف ،آزمون  Tتک نمونهای ،همبستگی اسپیرمن و فریدمن بهره گرفتهشده است.
درنهایت میتوان اذعان كرد كه با توجه به نمونهگیری خوشهای و متغیر زمان و مکان كه قابل تغییرپذیری است تالش
حاضر تحقیق است.
 -3-۱متغیرها و شاخصها
شاخصها و متغیرهای موردنظر این تحقیق بر مبنای مجموعه مطالعات انجامشده و همچنین بر مبنای پیشینة موضوع و
مبانی نظری و همچنین در راستای اهداف تحقیق به  3شاخص و  26متغیر تقسیم و استخراجشده است ،كه عبارتاند
درواقع متغیرهای  26گانه عواملی هستند كه در فرایند بررسی سنجیده میشوند .این متغیرها (مستقل) هسته سؤالهای
فرعی قرار میگیرند كه درنهایت مقادیر متعلقه تعیینكننده روند تحقیق تا دستیابی به هدفهای تحقیق صورت گیرد.
فرآیند كار در جدول ( )1آمده است.
جدول  :۱متغیرها و شاخصهای استفادهشده در تحقیق
متغیرها

شاخصها
مأموریت و استراتژی شهر با فرایند ایدهزایی و انسجامبخشی

ایجاد صنعت دانشمحور از طریق كاربر روی ظرفیت محلی با استفاده از آموزش نوآوری و خالقیت
تأكید مدیران شهری بر روی یادگیری و تجربهاندوزی شهروندان
در گیركردن اجتماع در توسعه مدارس برای استراتژیهای نوآور
مبادله اطالعات و دانش در بین كاركنان سازمانهای شهر
دانشی

آگاهی از پتانسیلها و فرصتهای یادگیری در شهر
تعهد به یادگیری فردی در فرهنگسازمانی ،سازمانهای شهری
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در اداره شهر
برنامه و استراتژیهایی برای استفاده بهینه از تکنولوژی اطالعات توسط شهروندان در همه جنبههای موضوع یادگیری
در نظر گرفتن سازمانها در سیاستهای كارمند گزینی از معیارهای یادگیری
ارتباط همهجانبه و مؤثر میان اجزای سازمانی و همچنین در ارتباط با سازمانهای دیگر
مشاركت در فعالیتهای محلی و منطقهای در بین مقامات شهری
چارچوب همکاری در شهر توسط ذینفعانی كه استراتژیهای یادگیری را پشتیبانی میكنند
كارگروهی و تعاون در میان سازمانهای شهری
تفکرات دموكراتیک و مشاركت شهروندان
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از :شاخص دانشی ،اجتماعی -حقوقی و اقتصادی و در اینجا متغیرهایی برای سنجش این شاخصها طراحیشده كه

اجتماعی-
حقوقی

برنامههای فعال یادگیری برای افزایش مشاركت در فعالیتهای محلی و منطقهای
قانونگرایی در سازمانها
مسئولیتپذیری در سازمانها
بهكارگیری سیستم پاداش ،انگیزههای مالی یا موارد دیگر را برای تشویق یادگیری در سازمانها
برنامه استراتژیک برای كار با اجتماع محلی یا مقامات دولتی
فعالیتهای مشترک ،مدارس با دانشگاهها ،شركتها ،رسانهها ،مقامات محلی و مدارس دیگر
درک اقتصادی در سازمانها

اقتصادی

نیروی كارآفرینی در سازمانها
بهرهوری اقتصادی (كاال و خدمات بیشتری بدون استفاده از منابع بیشتر ،تولید كنند) در سازمانها
عدالتگرایی و كیفیتگرایی در سازمانها
انضباط مالی در سازمانها

منبع :یافتههای تحقیق ،با اقتباس از سرور و همکاران1395 ،؛ غیاثوند و عبدالشاه1394 ،؛ عباسی و همکاران1391 ،؛Judith et al., 2018؛
Ly et al., 2017؛ Olivus et al., 2016؛ Truong, 2016؛ Dekoulou and Trivellas, 2015

 -2-3قلمرو جغرافیایی تحقیق
شهر یزد بهعنوان مركز ناحیه ،ازنظر دسترسی دارای موقعیت بسیار مناسبی است و با توجه به جمعیت قابلمالحظه و
تمركز خدمات در آن ،بهعنوان یک كانون شهری مهم نقش و عملکرد ناحیهای را میتواند بهخوبی ایفا كند .تمركز
كارگاههای صنعتی ،استقرار واحدهای آموزشی و دانشگاهی در سطوح مختلف و امکانات خدمات بهداشتی و درمانی
كه دارای كاركرد فرا منطقهای و ملی میباشند ،باعث تمركز شدید جمعیت در محدودة شهر یزد شده است و نقش چند
كاركردی به شهر یزد داده است (حج فروش( )43 :1396 ،شکل  .)4بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن
سال  95جمعیت شهر یزد درمجموع  656هزار و  474نفر است كه این تعداد در  195هزار و  134خانوار زندگی میكنند
(مركز آمار ایران.)1395 ،

فرابینی شاخصهای شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد
شکل  :۴موقعیت مکانی و تقسیمات کالبدی شهر یزد؛

منبع :یافتههای تحقیق

۹۳

 -۴بحث اصلی
با توجه به اینکه مبنای تمام توسعهها ،سواد و دانش است و این موضوع از اهمیت باالیی برخوردار است در شهر یزد
طی سالیان گذشته اقداماتی جهت سوادآموزی شهروندان قرار داده است كه نتایج این اقدامات را میتوان در شاخصهای
زیر مشاهده كرد (جدول  2و .)3
جدول  :2ظرفیتهای علم و فناوری شهر یزد
شاخصها

مقدار

جایگاه ملی

میزان قبولی در كنکور سراسری به نسبت شركتكنندگان

 21سال متوالی

اول

تعداد دانشجو در هر هزار نفر جمعیت (نفر)

85/8

اول

نرخ باسوادی (درصد)

87/8

چهارم

منبع :گزارش عملکرد منطقه ویژه علم و فناوری یزد1395 ،

جدول  :3تعداد دانشجویان شهر یزد
شاخصها

مقدار (نفر)

دانشجویان كاردانی

19746

دانشجویان كارشناسی

47960

دانشجویان كارشناسی ارشد

22810

دانشجویان دكتری حرفهای

2199

دانشجویان دكتری تخصصی

1361

منبع :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی1395 ،

در این تحقیق در وهلة اول به بررسی یافتههای توصیفی و در وهلة دوم به بررسی یافتههای استنباطی پرداختهشده است
 -۱-۴یافتههای توصیفی
در جامعة موردمطالعه 40/7 ،درصد پاسخگویان در گروه سنی  20تا  30سال 51/9 ،درصد در گروه سنی  30تا  40سال،
 3/7درصد در گروه سنی  40تا  50سال و  3/7درصد در گروه سنی بیش از  50سال قرار دارند .از مجموع  320نفر
پاسخگو 85/7 ،درصد مرد و  14/3درصد زن و  74/3درصد متأهل و  25/7درصد مجرد بودهاند .از این تعداد44/4 ،
درصد از پاسخگویان دارای مدرک كارشناسی 51/9 ،درصد دارای تحصیالت كارشناسی ارشد و  3/7درصد دارای
تحصیالت دكتری بودهاند .این اطالعات نشاندهندة آن است كه پاسخدهندگان پرسشنامه تحقیق كنونی از سطح
تحصیالت نسبتاً باالیی برخوردار هستند.
 -2-۴یافتههای استنباطی
در این تحقیق بهمنظور ارزیابی شاخصهای شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد ،چهار مرحلة اساسی به كار گرفتهشده
است:
مرحلة اول :در این تحقیق برای تعیین همگونی اطالعات تجربی بهدستآمده از پرسشنامه با توزیعهای آماری منتخب
از آزمون كلموگروف -اسمیرنف استفادهشده است .در این آزمون اگر مقدار معناداری كمتر از  0/05باشد باید از
آزمونهای ناپارامتریک استفاده كرد و دادهها نرمال نیست .با تکیهبر نتایج بهدستآمده از آزمون كلموگروف -اسمیرنف
در جدول ( )4نرمال بودن دادههای این تحقیق را تائید میكند.
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كه نتایج آن به شرح ذیل است:

جدول  :۴نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنف از شاخصهای شهر یادگیرنده شهر یزد
ناحیه

نوع توزیع دادهها

كلموگروف -اسمیرنف

معناداری

شاخصها

1

نرمال

0/448

0/993

2

نرمال

0/573

0/826

3

نرمال

0/513

0/621

4

نرمال

0/463

0/861

5

نرمال

0/542

0/849

6

نرمال

0/502

0/689

7

نرمال

0/403

0/756

8

نرمال

0/502

0/772

1

نرمال

0/360

0/951

2

نرمال

0/520

0/824

3

نرمال

0/605

0/825

اجتماعی-

4

نرمال

0/564

0/721

حقوقی

5

نرمال

0/609

0/749

6

نرمال

0/681

0/763

7

نرمال

0/391

0/983

8

نرمال

0/639

0/687

1

نرمال

0/377

0/991

2

نرمال

0/568

0/859

3

نرمال

0/591

0/796

4

نرمال

0/501

0/903

5

نرمال

0/543

0/886

6

نرمال

0/653

0/648

7

نرمال

0/361

0/924

8

نرمال

0/741

0/798

دانشی

اقتصادی

فرابینی شاخصهای شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد

منبع :یافتههای تحقیق

مرحلة دوم :با توجه به اینکه توزیع دادهها در آزمون كلموگروف -اسمیرنف نرمال بوده است و معناداری بین آنها وجود
نداشت از آزمون پارامتری T ،تک نمونهای استفادهشده است.
نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای شاخصهای تحقیق ،همانطور كه در جدول ( )5مشاهده میشود وضعیت شاخصهای
موردبررسی در نواحی شهر یزد ازنظر خبرگان و كارشناسان نسبتاً نامطلوب ،ارزیابیشده است به این صورت كه در
شاخص دانشی نواحی شهر یزد كمترین میانگین مربوط به ناحیه  6و بیشترین میانگین مربوط به ناحیه  7است (مقدار
 Tمنفی) .در شاخص اجتماعی -حقوقی كمترین میانگین مربوط به ناحیه  6و بیشترین میانگین مربوط به ناحیه  2است
(مقدار  Tمنفی) و در شاخص اقتصادی كمترین میانگین مربوط به ناحیه  5و بیشترین میانگین مربوط به ناحیه  7است
(مقدار  Tمنفی) .چنانکه نتایج آزمون  Tتک نمونهای نشان میدهد ،فرابینی میانگین هر سه شاخص در جامعة آماری از
عدد  3كمتر است .سطح معناداری باالی  0/05نشان میدهد كه میانگین شاخصها با عدد مقایسه شده  3تفاوت معنادار
ندارد و مقدار منفی  Tنشان میدهد میانگین شاخصها در جامعة آماری كمتر از عدد مقایسه شده بوده است.
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جدول  :5نتایج آزمون  Tتک نمونهای از شاخصهای شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد
1

2/35

0/856

3

-1/786

0/301

2

2/55

1/131

3

-1/114

0/452

3

2/66

0/715

3

-0/768

0/463

4

2/33

1/619

3

-1/940

0/270

5

2/73

0/833

3

-0/739

0/508

6

1/65

1/308

3

-2

0/105

7

2/90

0/707

3

-0/200

0/635

8

2/50

0/890

3

-1/650

0/324

1

2/18

0/707

3

-1/750

0/125

2

2/75

1/299

3

-0/494

0/687

3

2/50

0/893

3

-1/076

0/438

اجتماعی-

4

2/27

1/018

3

-1/453

0/284

حقوقی

5

2/49

0/900

3

-1/183

0/409

6

1/74

0/606

3

-2/724

0/117

7

2/71

0/442

3

-0/625

0/630

8

2/46

1

3

-1/215

0/387

1

2/07

0/884

3

-2/879

0/201

2

2/57

1/192

3

-0/503

0/450

3

2/36

0/768

3

-1/310

0/351

4

2/26

0/683

3

-2/338

0/283

5

1/81

0/702

3

-3/092

0/178

6

2/27

0/708

3

-2/327

0/294

7

2/88

0/707

3

-0/167

0/825

8

2/24

0/867

3

-2/670

0/265

شاخصها

دانشی

اقتصادی

منبع :یافتههای تحقیق

مرحلة سوم :در این تحقیق با توجه به اینکه دادههای ما از نوع مقیاس رتبهای یا ترتیبی بوده است از تحلیل همبستگی
اسپیرمن استفاده شده است .با توجه به نتایج حاصل از تحلیل همبستگی اسپیرمن در جدول ( ،)6متغیر مستقل (تحصیالت)
با شاخصهای شهر یادگیرنده شهر یزد موردبررسی قرارگرفته است كه نشان میدهد بین میزان تحصیالت و شاخصهای
شهر یادگیرنده شهر یزد رابطة معناداری وجود دارد .بدینصورت كه در ارتباط بین تحصیالت و شاخص دانشی ،ضریب
همبستگی بهدستآمده با مقدار  0/187حاكی از رابطة مستقیم و مثبت بین دو متغیر است كه این رابطه با توجه به سطح
معناداری  0/001معنادار است .بدین معنی كه هرچه تحصیالت افراد باالتر رفته ،میزان میانگین شاخص دانشی
افزایشیافته است (به شاخص دانشی شهر یزد نمرة بیشتری دادهشده است) و از دیگر سو هرچه پایینتر رفته میانگین
شاخص دانشی كاهشیافته است (به شاخص دانشی شهر یزد نمرة كمتری دادهشده است) .ضریب همبستگی بین
تحصیالت و شاخص اجتماعی -حقوقی ،با مقدار  -0/117حاكی از رابطة معکوس و غیرمستقیم بین دو متغیر است
(تغییر متغیرها همسو نیست) كه این رابطه با توجه به سطح معناداری  0/000معنادار است .بدین معنی كه هرچه
تحصیالت افراد باالتر رفته ،میزان میانگین شاخص اجتماعی -حقوقی كاهشیافته است (به شاخص اجتماعی -حقوقی
شهر یزد نمرة كمتری دادهشده است) و از دیگر سو هرچه پایینتر رفته میانگین شاخص اجتماعی -حقوقی افزایشیافته
است (به شاخص اجتماعی -حقوقی شهر یزد نمرة بیشتری دادهشده است) .همچنین با توجه به ارتباط بین تحصیالت
و شاخص اقتصادی ،با ضریب همبستگی بهدستآمده با مقدار  0/332حاكی از رابطة مستقیم و مثبت بین دو متغیر است

۹6

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

ناحیه

میانگین نمونه ( 1تا )5

انحراف معیار

مقدار مقایسه شده

مقدار T

معناداری

كه این رابطه با توجه به سطح معناداری  0/000معنادار است .بدین معنی كه هرچه تحصیالت افراد باالتر رفته ،میزان
میانگین شاخص اقتصادی افزایشیافته است (به شاخص اقتصادی شهر یزد نمرة بیشتری دادهشده است) و از دیگر سو
هرچه پایینتر رفته میانگین شاخص اقتصادی كاهشیافته است (به شاخص اقتصادی شهر یزد نمرة كمتری دادهشده
است).
جدول  :6نتایج همبستگی اسپیرمن بین متغیر مستقل (تحصیالت) با شاخصهای شهر یادگیرنده شهر یزد
متغیر مستقل
تحصیالت

شاخص

ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معنادار (دوطرفه)

دانشی

0/187

0/001

اجتماعی -حقوقی

-0/117

0/000

اقتصادی

0/332

0/000

منبع :یافتههای تحقیق

مرحلة چهارم :با توجه به اینکه در این تحقیق هر گویه یا سؤال نیز بهعنوان یک متغیر تلقی شده و در ادامه برای هر یک
از این متغیرها ،باید میانگین رتبه محاسبه شود؛ و باید با مقایسه میانگین رتبهها در بین متغیرها ،تفاوت این میانگینها
بررسی شود از آزمون فریدمن استفاده شد كه در ادامه اولویتبندی نواحی شهر یزد با توجه به شاخصهای شهر
یادگیرنده ،از آزمون فریدمن در جدول ( )7قابلمشاهده است:
جدول  :7اولویتبندی نواحی شهر یزد با توجه به شاخصهای شهر یادگیرنده در آزمون فریدمن
شاخصها

دانشی

فرابینی شاخصهای شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد

ناحیه

رتبه میانگین

رتبهبندی

1

3/90

6

2

4/72

4

3

5/20

3

4

3/40

7

5

5/25

2

6

2/28

8

7

6/15

1

8

4/10

معناداری

اجتماعی -حقوقی

0/001
1

3/38

7

2

6/19

1

3

5

3

4

4/31

6

5

4/75

4

6

2/5

8

7

5/5

2

8

4/38

5

1

3/38

7

2

6/69

2

3

5/25

3

4

3/69

5

5

2/31

8

6

4/44

4

7

6/71

1

8

3/56

6

معناداری

اقتصادی

معناداری

5

0/047

0/001

منبع :یافتههای تحقیق
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نتایج نشان میدهد كه نواحی شهر یزد با توجه به شاخصهای شهر یادگیرنده ،در شاخص دانشی سطح معنادار 0/001
قرار گرفت كه سطح معناداری زیر  0/05نشان میدهد كه تفاوت شاخص دانشی در نواحی مختلف شهر یزد معنادار
است بنابراین میتوان آنها را رتبهبندی كرد .ناحیه  7با رتبه میانگین  6/15در ردة اول و بیشترین اهمیت را گرفته است.
در ردة بعدی ناحیه  5با رتبه میانگین  5/25قرار گرفت .در ردههای بعدی ناحیه  3با رتبه میانگین  ،5/20ناحیه  2با رتبه
میانگین  ،4/72ناحیه  8با رتبه میانگین  ،4/10ناحیه  1با رتبه میانگین  ،3/90ناحیه  4با رتبه میانگین  3/40و ناحیه  6با
میانگین  2/28در رتبههای سوم تا هشتم قرارگرفته است.
در شاخص اجتماعی -حقوقی ،سطح معنادار  0/047قرار گرفت كه سطح معناداری زیر  0/05نشان میدهد كه تفاوت
شاخص اجتماعی -حقوقی ،در نواحی مختلف شهر یزد معنادار است بنابراین میتوان آنها را رتبهبندی كرد .ناحیه  2با
رتبه میانگین  6/19در ردة اول و بیشترین اهمیت را قرارگرفته است .در ردة بعدی ناحیه  7با رتبه میانگین  5/5قرار
گرفت .در ردههای بعدی ناحیه  3با رتبه میانگین  ،5ناحیه  3با رتبه میانگین  ،4/75ناحیه  8با رتبه میانگین  ،4/38ناحیه
 4با رتبه میانگین  ،4/31ناحیه  1با رتبه میانگین  3/38و ناحیه  6با رتبه میانگین  2/5در رتبههای سوم تا هشتم قرارگرفته
است.
در شاخص اقتصادی ،سطح معنادار  0/001قرار گرفت كه معناداری زیر  0/05نشان میدهد كه تفاوت شاخص اقتصادی
در نواحی مختلف شهر یزد معنادار است بنابراین میتوان آنها را رتبهبندی كرد .ناحیه  7با رتبه میانگین  6/71در ردة
اول و بیشترین اهمیت را قرارگرفته است .در ردة بعدی ناحیه  2با رتبه میانگین  6/69قرار گرفت .در ردههای بعدی
ناحیه  3با رتبه میانگین  ،5/25ناحیه  6با رتبه میانگین  ،4/44ناحیه  4با رتبه میانگین  ،3/69ناحیه  8با رتبه میانگین
 ،3/56ناحیه  1با رتبه میانگین  3/38و ناحیه  5با میانگین  2/31در رتبههای سوم تا هشتم قرارگرفته است.
بنابراین با توجه به نتایج میتوان تحلیل كرد كه ناحیه  2و  7شهر یزد با توجه به وجود شهرک دانشگاهی ،مراكز علمی
و ناحیه  5و  6شهر یزد با توجه به قرارگیری بافت تاریخی و قسمت اعظمی از بافت فرسوده از شاخص یادگیرندگی
پایینی برخوردار هستند.
بر همین اساس با ایجاد ویژگیهای شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد (بهخصوص در ناحیه  5و  6كه از شاخص پایینی
در یادگیرندگی قرار دارند) نتایج سودمندی برای این شهر در آینده در پی خواهد داشت كه عبارتاند از :افزایش ارتباط
بین یادگیری سازمانها؛ افزایش موفقیت؛ افزایش همکاری؛ افزایش خود احترامی و ثبات اجتماعی؛ مطلع شدن شهروندان
از حقوقشان؛ توسعه توانایی شهروندان برای مشاركت فکری و مسئوالنه در زندگی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی؛ پذیرش یادگیری بهعنوان یک فعالیت مستمر در سراسر زندگی؛ افزایش تواناییها؛ ارزشهای شخصی ،مشترک
و كار تیمی؛ درک ماهیت محلی و جهانی یادگیری و مشاركت و توسعة سازمانهای یادگیرنده.

 -5بحث و نتیجهگیری
یادگیری مادامالعمر نیازمند سرمایهگذاری در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و كالبدی است .شهرهای
یادگیرنده مفاهیم پیچیدهای از نیازهای شهری را در خود گنجاندهاند و میتوان با ایجاد شهرهای یادگیرنده با تأكید بر
یادگیری مادامالعمر در بسیاری از زمینهها (تسهیل یادگیری در محل كار ،گسترش استفاده از فناوریهای مدرن یادگیری،
پرورش فرهنگ یادگیری در طول زندگی و  )...شهروندان یک شهر را تقویت نمود و شهرها را در مسیر پیشرفت در
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و كاربردی ،دانشگاهها ،مؤسسات خصوصی و دولتی ،كوی اساتید و  ...از شاخص یادگیرندگی باالیی برخوردار هستند

زمینة تکنولوژی ،شبکهها و اشتغال قرارداد .بررسی كردن سیاستهای دولت مثل سیاست برنامه سوم ()1384-1379
تغییر نام از «وزارت فرهنگ و آموزش عالی» به «وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری» و سیاست برنامه چهارم (-1384
 )1389گذار به اقتصاد دانش بیان (دانایی محور) جهت یادگیری اقشار مختلف ،از اهمیت انسجام بخشیدن به امور
اجرائی و سیاستگذاری نظام علمی كشور و بهبود هماهنگی و برنامهریزی در توسعة فناوری برخوردار است .همچنین
همکاری بخش خصوص و دولتی در این زمینه از اهمیت بهكارگیری همة منابع جامعه ،ازجمله منابع انسانی برخوردار
است .در این راستا نقش اساسی شهر و مدیران شهری از اهمیت توانمندسازی افراد و انسجام اجتماعی ،كامیابی فرهنگی
و اقتصادی و رسیدن به توسعة پایدار برخوردار است .بر این اساس ،در این مقاله با توجه به شاخصهای دانشی،
اجتماعی -حقوقی و اقتصادی شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد نسبت به فرابینی (ارزیابی) این شاخصها پرداختهشده
است.
در ابتدا با توجه به جدول ( )2حاصل از آزمون كلموگروف -اسمیرنف ،مشخص گردید كه توزیع دادهها نرمال بوده
است .در مرحله بعد با توجه به جدول ( )3چنانکه نتایج آزمون  Tتک نمونهای نشان داده است وضعیت شاخصهای
موردبررسی ازنظر خبرگان و كارشناسان در اكثر نواحی شهر یزد نامطلوب ارزیابیشده است این نظر به این معنی است
كه شاخص شهر یادگیرنده از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و باید مدیران ،مسئوالن و سیاستگذاران شهر یزد نسبت
به باال بردن اهمیت این شاخص اقدامات الزم را انجام دهند .در ادامه تحلیل همبستگی اسپیرمن ،ارتباط بین تحصیالت
و شاخص دانشی ،بدین معنی كه هرچه تحصیالت افراد باالتر رفته ،میزان میانگین شاخص دانشی افزایشیافته است و
بل عکس همچنین ارتباط بین تحصیالت و شاخص اجتماعی -حقوقی ،به صورتی است كه هر چه افراد تحصیالت
افراد باالتر رفته ،میزان میانگین شاخص اجتماعی -حقوقی كاهشیافته است و بل عکس و ارتباط بین تحصیالت و
شاخص اقتصادی ،بدین معنی كه هرچه تحصیالت افراد باالتر رفته ،میزان میانگین شاخص اقتصادی افزایشیافته است

فرابینی شاخصهای شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد

و بل عکس .در پایان برای اولویتبندی نواحی شهر یزد با توجه به شاخصهای شهر یادگیرنده از آزمون فریدمن
استفادهشده است نتایج حاصل از رتبهبندیها نشان میدهد كه نواحی هشت گانة شهر یزد هركدام در شاخصهای
دانشی ،اجتماعی -حقوقی و اقتصادی رتبههای مختلفی به دست آوردند .این امر نشان دهندة نابرابری و تفاوت چشمگیر
شاخصها در برخی از نواحی است .در نواحی  2و  7با توجه به كیفیت زندگی خوب و بافت اجتماعی متنوع كه به
لحاظ وجود قشر جوان و دانشجو از تحرک و پویایی خاصی برخوردار بوده و همچنین جزء هستههای جدید شهر
است ،در ردة اول و بیشترین اهمیت را قرارگرفته و در نواحی  5و  6با توجه به پایین بودن سطح زندگی و عدم وجود
فرهنگ مناسب با شهرنشینی كه باعث پایین آمدن سطح ادراک افراد شده و همچنین جزء هستههای اولیه و قدیمی شهر
است ،در ردة هشتم و كمترین اهمیت را قرارگرفته است .بنابراین هر ناحیه شهری متناسب با نوع عملکرد خود
ویژگیهای خاص خود را دارا است .این اولویتیابی نشاندهندة این واقعیت است كه در برنامههایی كه برای باال بردن
شاخصهای شهر یادگیرنده در شهر یزد انجام میشود ،اولویت با نواحی  5و  6است چون این نواحی از جایگاه
پایینتری برخوردار است و باید در این نواحی اقدامات الزم انجام گیرد.
با توجه به اینکه تحقق هدف شهر یادگیرنده نیازمند مشاركت سازمانهای مختلف شهر كه در آموزش شهروندان نقش
دارند و همچنین مشاركت كلیه شهروندان بهصورت یکپارچه است .در این تحقیق نیز سازمانهای شهرداری ،دانشگاه،
آموزشوپرورش و سازمان خصوصی متوسط و كوچک كه در امر یادگیری و فرایند اجتماعی سازی شهروندان نقش
دارند موردتوجه قرار گرفتند ،برای تحقق هدف شهر یادگیرنده نیاز است ،نقش و وظیفه هر یک از سازمانهای مسئول
در امر آموزش شهروندان در تحقق مأموریت شهر یادگیرنده تعریف شود .جهت استفاده بهینه از پتانسیلهای انسانی
۹۹

موجود در شهر باید امکان مشاركت و هماندیشی گروهی در میان نهادها ،سازمانها و شهروندان فراهم گردد .در این
تحقیق پیشنهاد میشود شورایی بانام شورای شهر یادگیرنده متشکل از تصمیمگیرندگان و مسئولین سازمانهای دخیل
در آموزش شهروندان تشکیل شود .با توجه به حضور مسئولین و نمایندگان بخشهای مختلف آموزش شهروندان امکان
تدوین برنامه یکپارچه یادگیری مادامالعمر برای كلیه شهروندان در تمام طول زندگیشان فراهم میشود .در این شورا
استراتژی و اهداف شهر یادگیرنده یزد تعریف گردد .با توجه به ظرفیتها و امکانات هر یک از نواحی شهر یزد استراتژی
و اهداف هر یک از نواحی جهت تحقق هدف شهر یادگیرنده یزد مشخص شود .از سویی دیگر با توجه به اینکه میتوان
هدف كالن تحقق شهر یادگیرنده را بهصورت جزء در قالب پروژههایی تعریف كرد .وظیفه هر یک از نواحی در قالب
پروژهای مشخص شود .همچنین یکی از اهداف شهر یادگیرنده حضور در رقابت جهانی و رشد اقتصادی در سطح محلی
است ،لذا تحقق شهر یادگیرنده نیازمند فراهم كردن امکان شناخت مزایای نسبی شهر و شناساندن این قابلیتها و استفاده
از آنها در سطح منطقهای و جهانی است .در این راستا برای سوق محدودة موردمطالعه و مسئوالن شهری به سمت
شهرهای یادگیرنده راهکارها و پیشنهادهای دیگری در این زمینه ارائه میشود كه به این شرح است:
برگزاری سمینارهای آموزش محور برای خانوارها باهدف شناسایی ارزش یادگیری دانش و ایجاد تعامل بین شهروندان؛
جمعآوری نیازهای آموزشی محالت شهر و برنامهریزی برای برآورد آن؛ فراهمسازی زیرساختهای الکترونیک برای
ایجاد شبکه شهر یادگیرنده؛ برگزاری كارگاههای یادگیری مادامالعمر؛ تشویق مراكز مختلف شهری (دانشگاهها ،مدارس،
كانون بازنشستگان ،سالمندان و كودكستانها و  )...در جهت حركت در مسیر یادگیری مادامالعمر؛ همکاریهای سازنده
بین همة بخشهای شهر برای بهینهسازی ،اشتراکگذاری منابع و افزایش فرصت برای آموزش و یادگیری همه شهروندان؛
كشف نیازهای یادگیری هر شهروند برای رشد شخصی ،توسعه شغلی و خانواده خوب بودن؛ تشویق جهت تقاضای
یادگیری از طریق استراتژیهای اطالعات نوآورانه ،رویدادهای تبلیغاتی و استفاده مؤثر از رسانهها؛ حمایت از عرضه
همه شهروندان برای مشاركت از طریق استعدادها ،مهارتها و انرژی برای مراقبت از محیطزیست ،سازمان اجتماعی،
مدارس و مردمان دیگر؛ ایجاد ثروت از طریق توسعة كارآفرینی و كمک به سازمانهای دولتی و بخش خصوصی برای
تبدیلشدن به سازمانهای یادگیرنده؛ ایجاد حس مشاركت بین شهروندان تا نسبت به یادگیری و آموزش همدیگر اقدام
كنند.
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Introduction
The learning process (i.e., interactions between the learner and the social environment) is
a topic of research for the development and excellence of today's urban communities.
Globalization and economics, the growth of information technology, the transformation
of the business world, the influence of customer orientation, the introduction of
knowledge and learning as major assets, the changing roles and expectations of
employees, the diversification and mobility of the workforce, rapid change and turmoil
are some of the factors that create learning cities. Tensions and skills are constantly
changing and growing, but this requires a continuous, high-quality and universal transfer
of knowledge. Explaining the position of each of the main elements in the conversion of
the city of Yazd into a learning city is an issue that can be carefully studied. In this regard,
the main purpose of this study is to analyze the situation of the areas in Yazd in terms of
knowledge, social, legal and economic indicators, prioritize them, apply these indicators
of a learning city to create a learning city and reinforce the learning system. Lifelong
promotion of the sustainable knowledge of citizens given the existing capacities can help
to improve the urban environment (landscapes).
Methodology
In this research, the library method and survey of documents were used to collect the data.
The research is applied-developmental in terms of purpose and descriptive-analytical in
terms of nature and method. Cluster sampling method was used, and the extraction of the
indicators was done by the fission analysis method. Due to the specialization of the
subject, the statistical population included groups of experts working in organizations
related to the concept of the learning city of Yazd (including municipalities, schools,
universities, companies, mobilization areas, organizations and libraries). A sample size
of 320 people was taken based on Cochran sampling method, and a two-dimensional
questionnaire was distributed in eight areas of Yazd according to the population of each
area. The validity of the questionnaire was modified and confirmed using the opinions of
professors and experts in this field (geography, urban planning, economics, social
sciences, urban law and urban management). Cronbach's alpha coefficient served to
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determine the level of the reliability of the questionnaire; it was 0/79%. In order to analyze
the collected indices, the SPSS software was used and the statistical methods of
Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test, and Spearman and Friedman correlation
were used.
Results and discussion
The results of the Kolmogorov-Smirnov test showed that the data distribution was
normal. Also, the results of one-sample t-test show that the mean of the indicators in the
areas of Yazd was less than the compared value (3), and the value of T was negative. This
means that the status of the studied indicators was unfavorable for the experts in the areas
of Yazd. According to the Spearman correlation, the relationship between the education
variable and the knowledge and economic indices was significant and positive, and the
relationship between the education variable and the social-legal index was significant and
negative. In the Friedman test, area 7 had the highest average index of knowledge and
economy, and area 6 had the lowest average of the knowledge and social-legal index.
Also, area 2 had the highest average index of the social-legal status, and area 5 proved to
be economically the lowest.
Conclusion
As the results of the rankings showed, each of the eight districts of Yazd City has a
different rank in terms of knowledge, social-legal and economic situations. This indicates
inequality and significant differences of indicators in some areas. Areas 2 and 7, due to
the good quality of life and a diverse social context, which creates a certain mobility and
dynamism in terms of the existence of young people and students, considered as the new
nuclei of the city, are of the highest importance. Areas 5 and 6, due to the low standards
of living and the lack of proper culture and urbanization, which lowers the level of
perception of people in those early and old nuclei of the city, are in the eighth rank and
the least important. Therefore, each urban area has its own characteristics according to its
type of operation. This prioritization shows that, in the programs that are implemented to
raise the indicators of a learning city in the area of Yazd, the priority belongs to areas 5
and 6. Indeed, these areas have a low status, and necessary measures should be taken to
improve it.
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