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چکیده
با مطرح شدن نظریه شهر آموزشدهنده ،در دهه اول قرن بیستویکم
که بسیار مورد استقبال عموم صاحبنظران قرار گرفت و در سال 2004
میالدی بهعنوان یک کنوانسیون بینالمللی مطرح شد ،این فرصت
پیش آمد تا از امکانات موجود در شهر نیز برای آموزش شهروندان
استفاده شود .در حقیقت ،شه ر آموزشدهنده ،شهری است با هویت
خاص خود ،که میتواند بخشی از هویت یک ملت را تشکیل دهد .از
اینرو هدف اصلی این تحقیق ،بررسی کردن ابعاد کلی و خصوصیات
شهرهای آموزشدهنده در سراسر دنیاست تا بتوان با الهام از معیارها
و اصول مطرح شده ،معیارها و اصولی برای تبدیل شهر تهران به شه ر
آموزشدهنده تدوین کرد .سواالت اصلی پژوهش عبارتند از :چگونه
آموزش را میتوان با شیوههای غیرمستقیم به مخاطبان و افرادی که
در یک فضای شهری حاضر میشوند ،انتقال داد؟ و اصول طراحی که
برای ایجاد شهرهای آموزشدهنده الزم هستند ،کدامند؟ روش تحقیق
مورد نظر بهکار رفته در این پژوهش روش تحلیل محتواست ،که در
آن تجربههای صورت گرفته در کشورهای مختلف در حوزه طراحی و
تدوین محیطهای آموزشدهنده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و با
استفاده از تکنیکهای توصیفی -تحلیلی نتایج را استخراج نموده ،و با
بهرهگیری از تکنیکهای مطالعه تطبیقی برای شرایط و نیازهای جامعه
ایرانی باز طراحی میشود.

واژگان كليدي :شهرهای آموزشدهنده ،شهروند ،آموزش شهروندان،
نظریه شهر آموزشدهنده.

Presentation of the models and methods of transformation of Tehran to Educating City (with the
emphasis on international basement and pragmatism
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oday more than ever the city, large or small, offers

countless opportunities for education. For the first time the

c
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theory of Educating City released as international conven-

tion in 2004. Educating cities must offer all inhabitants,

as prerequisites, growing objective for the community,

A

education in the values and practices of a democratic citizenship: respect, tolerance, participation, responsibility.
Educating cities must interest public consensus, programmers’, heritage and services. The main scope of this paper
is about determining the design principles of educating
cities in Iran. The most important goal of this study is presentation of a model which turns Tehran to an educating
.city
Keywords: educating cities, citizenship, Educating City
.theory, Tehran
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مقدمه
بههر اندازه که بر میزان دانش بشری افزوده میشود ،به جستجو و طلب علم باشید .در شعری از فردوسی حکیم و
همان اندازه نیز نیاز به آموزش در میان افراد جامعه بشری شاعر بزرگ ایرانی چنین آمده است که:
باالتر میرود .آموزش مفهومی است که از گذشتههای زمانی میاسای ز آموختن * اگر جان همیخواهی افروختن.
دور با بشر و جامعه بشری همراه بوده است .هر آنچه از این احادیث و اشعار گرانمایه ،میتوان دریافت که
بیشتر زمان میگذرد و هر اندازه بیشتر انسان با مفاهیم مقوله آموزش منحصر به افراد ،زمان یا مکان خاصی
جدید آشنا میشود ،جایگاه آموزش بیشتر نمایان میگردد .نیست و این امر نیز محدود به مدرسه یا تنها مکانهای
در دنیای معاصر از آموزش و یادگیری بهعنوان یک آموزشی نیست و برای پیشبرد اهداف جامعه ،آموزش
رویداد مهم فرهنگی یاد میشود ،آموزش و یادگیری در باید در هر مکان و هر زمان انجام گیرد.
بستری از فرهنگ و فعالیت فرهنگی شکل میگیرد و در این پژوهش سعی بر آن است تا با بررسی مهارتهای
-1
ﻣﻘﺪﻡﻩاز این امر حاصل میشود نیز یک امر شهروندی مطرح شده توسط متخصصان این امر و با
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)ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻲ ،ﺝ  ،1ﺹ (30؛ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ» :ﺍﻃﻠﺒﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻠﺤﺪ « ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ،ﺍﺯ
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ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺶﺑﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻜﺎ ﻥ ﻭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻬﺮ
ﺁﻣﻮﺯﺵﺩﻫﻨﺪﻩ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ

ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ

ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻛﻤﻲ -ﻛﻴﻔﻲ

ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﻱ

c
r
ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ

ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ

ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ

A

ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻧﻈﺮﻱ

ﺁﻣﻮﺯﺵﺩﻫﻨﺪﻩ

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ

ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .1ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺎﺧﺬ  :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
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ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ

ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ

ﻣﻮﺿﻮﻉ

نيروي استدالل و تفكر در جامعه افزايش مييابد .امروزه
تدريس ،بيشتر به معناي انتقال معلومات از ذهن معلم به
شاگرد است و ذهن فراگيران انباشته از مطالبي ميشود
كه با نياز و فكر آنها متناسب نيست و زمينه ركود علمي
و دلزدگی از فعاليتهاي علمي را فراهم ميسازد .بهطور
کلی ،در تدریس از دو الگوی کلی برای انتقال مطالب به
دانشآموزان استفاده میشود:
 -1روش سخنرانی یا روش مستقیم -2 ،روش
مشارکتی یا روش غیرمستقیم.
روش سخنراني و روش مشاركت دانشجو در امر يادگيري
از روشهاي رايج در آموزش ميباشند .برخي از تحقيقات
نشان داده كه حدود  80درصد اطالعات ارائه شده ،توسط
روش مرسوم سخنراني كه در اكثر دانشگاههاي کشور
استفاده ميشود ،در عرض  8هفته فراموش میشود.
اگرچه يادگيري بهروش سخنراني براي همگان در
برحههایي از زمان اجتنابناپذير است ،اما در اين روش
به دانشجو فرصت تفكر كه ضرورت يادگيري است ،داده
نميشود (زرشناس ،مومنی دانایی و دیگران ،1390 ،ص
 .)25ادانل ،ریو و اسمیت ( )2007از آموزش مستقیم
تعریف زیر را بهدست دادهاند :یک شکل نظاممند آموزش،
که برای ایجاد تسلط در دانشآموزان ،در ارتباط با دانش
و مهارتها ،مورد استفاده قرار میگیرد .مویجس و رینالدز
( )2002اثربخشترین راهبرد آموزشی را آموزش مستقیم
میدانند .آنها برای آموزش مستقیم ویژگیهای زیر را
برشمردهاند:
 -1معلم بهطور فعال و مستقیم به همه دانشآموزان
کالس آموزش میدهد.
 -2درس به خوبی سازماندهی میشود هدفهای
درس بهروشنی بیان میشوند ،موضوعهای اصلی مورد
تاکید قرار میگیرند و نکات مهم در پایان درس خالصه
میشوند.
 -3موضوعهای درسی در گامهای کوچکی ارائه میشوند
بهگونهای که هر موضوع پیش از تدریس موضوع بعدی
بهوسیله دانشآموزان بهخوبی فهمیده شود.
 -4مهارتهای سطح پایین و مطالب آسان سریع آموزش
داده میشوند ،تا برای هدفهای سطح باالتر و تفکر و
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حل مسئله ،وقت آموزشی بیشتری در اختیار معلم باشد.
 -5معلم در آغاز درسهای تازه ،از پیش سازمان دهنده
استفاده میکند.
یکی از ایرادهای وارده به این روش این است که در این
روش آموزشی دانشآموزان و دانشجویان فعال نیستند،
حوصلهشان سر میرود ،قدرت خالقیتشان پرورش
نمییابد و صرف ًا به صورت گیرنده اطالعات درمیآیند.
در مجموع این روش برای آموزش پارهای از موارد مفید
دانستهشده و برای بسیاری از موارد آموزشی روشی غیر
موثر است.
یادگیری مشارکتی بهروشی گفته میشود ،که در آن
یادگیرندگان ،در گروههای کوچک باهم کار میکنند و
برای دستاوردهای جمعیشان مورد تقویت قرار میگیرند.
یادگیری مشارکتی پیشرفت یادگیرندگان را در تمام
پایههای تحصیلی و همه تکالیف یادگیری از مهارتهای
اساسی گرفته تا حل مسئله تأمین میکند .در عین حال
که ،روش یادگیری مشارکتی دارای امتیازهای فراوانی
است ،اگر در استفاده از آن دقت بهکار بسته نشود ،ممکن
است نتایج رضایتبخشی بهبار نیاورد .استفاده موفقیتآمیز
از این روش مستلزم این است که معلم در این کار مهارت
کافی داشته باشد (سیف ،1387 ،ص .)503-548
یکی از مهمترین کاربستهای الگوی تدریس یادگیری
مشاورهای یا غیرمستقیم زمانی است که معلم تالش
میکند ،دانشآموزان را به هر قیمتی شده از طریق
دادن تمرین و عرضه مطالب درسی به حرکت در آورد.
فرهنگ ایرانی بیش از هر چیز بر آموزشهای غیرمستقیم
شهروندان همراه با قرارگیری آنان در فضاهای
شهری واقعی تاکید میکند (Mahdavinejad,
.)677 :2011 ,Moradchelleh
از سوی دیگر ،خالقیت زمانی در آموزش نهادینه میشود
که بتوان آموزش را همراه با فرآیند انجام عمل به مخاطب
انتقال داد (مهدوینژاد ،1384 ،ص  .)58بنابراین ،آموزش
باید مبتنی بر مفاهیم روابط انسانی باشد تا بر مبنای
موضوعات درسی .در فضاهای شهری نیز بهعنوان یکی
از محیطهای آموزشدهنده ،شهروندان میتوانند همزمان
تحت تأثیر هر دو مدل آموزش مستقیم و غیرمستقیم قرار
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بگیرند و تمامی مسائل مربوط به زندگی شهروندی را از
طریق این روشهای آموزشی فرا میگیرند.
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 2-2انواع محیطهای آموزشی محیط ،بستری
برای شکلگیری بسیاری از ویژگیهای رفتاری است .به
بیانی دیگر بسیاری از عواطف ،عادات ،سالیق و حتی طرز
نگرشها و نشستو برخاستها ،به گونههای شگرف از
محیط تأثیر میپذیرند .بههمین خاطر است که بسیاری از
صاحبنظران ،محیط را دانشگاهی نامیدهاند که هر فرد
با توجه به زمینهها و استعدادهای خویش میتواند از آن
بیاموزد و در معرض تأثیرات آن قرار گیرد ،دانشگاهی که
هیچگاه فرد از آن فارغالتحصیل نمیشود .بنابراین توجه
به محیط و تالش برای شناخت آن ،میتواند زمینهساز
فهم ریشهای بسیاری از رفتارها و هنجارهایی باشد که
در جامعه شکل میگیرد .اگر یادگیری را امری اجتماعی
بدانیم آنگاه باید بپذیریم که تحقق این امر در خالء امکان
پذیر نیست ،بنابراین نمیتوانیم یادگیری را فقط برآیند
آموزشهای معمول در مدرسه بدانیم ،بلکه چه بخواهیم
چه نخواهیم ،یادگیری فقط در انحصار مدرسه نیست و
رقبای دیگری در این میان مدعی سهمی برای خویش
میباشند.
چنین بهنظر میرسد که منابع آموزشدهنده نگرشهای
یک فرد ،بسیار متعدد میباشند .از میان این عوامل

خانواده ،مدرسه ،وسایل ارتباط جمعی و گروه دوستان یا
جامعه بهمراتب دارای اهمیت بیشتری هستند .برای یک
کودک خانواده مهمترین گروه نخستین است ،اما وقتی
کودک وارد مدرسه میشود ،معلم برای او بهعنوان فردی
که باید از او تقلید کرد اهمیت مییابد .در همین دوران
گروه همساالن نیز به گروه مرجع تبدیل میشوند.
خانواده :خانواده اولین گروه اجتماعی است که فرد بدان
ملحق میشود و اولین کارگزار جامعهپذیری در زندگی
کودک است .کودک زبان را در خانواده میآموزد ،ارزشها
و قواعد اخالقی را یاد گرفته و روابط اجتماعی با دیگران
را میآموزد.
مدرسه :مدرسه ،آیینه ارزشهای حاکم بر جامعه و
بهتعبیری منعکس کننده ساختار ارزشهای آن است.
مطالعات بیشماری بر اهمیت آموزشو پرورش در تعیین
نگرشها و رفتارهای سیاسی تاکید نمودهاند .برای مثال،
کلمن ( )1965معتقد است که آموزشو پرورش رسمی
ابزار اصلی تغییر نگرشها و دگرگونیهای ساختارهای
اجتماعی و تعیین کننده الگوهای سیاسی جدید است.
گروه همساالن :از دیدگاه روانشناسی اجتماعی ،گروه
نقش مهمی در رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان و ارائه
الگو به آنها دارد .یکی از مهمترین این گروهها ،گروه
همساالن است .به اعتقاد اریکسون در دوره نوجوانی فرد
با یک بحران روانی -اجتماعی روبهرو میشود زیرا این
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دوران ،دوره انتقال از خانواده به اجتماع است.
محتوا ،مهارت یا فرآیند محور سازماندهی برنامه درسی
وسایل ارتباط جمعی :رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و قرار میگیرد و از رشتهها و مواد درسی مختلف برای
ﻣﺘﻌﺪﺩوﻣﻲنگر
سیاسی
کاملیﻫﺎﻱاز ﻳﻚامور
پوشش
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ،و تبیین آن بهره میجویند .در این رویکرد،
توضیح
هایﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ
شﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮﺩ  ،ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮﺵ
چنانﺁﻣﻮﺯﺵ
اینترنت ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ
ﻣﺪﺭﺳﻪ ،ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﻙ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
مربوط به آنها فراهم میسازند که بهنظر میرسد گریز
استقاللﻛﺮﺩ رشتهها از بین میرود و مرزبندیهای رشتهای
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻮﺩﻙ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪ
قدرﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺮﺟﻊ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻢﺳﺎﻻﻥ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲازﻳﺎﺑﺪ .ﺩﺭ
غیرممکنﻧﻴﺰ ﺑﻪباشد.
ﻫﻤﻴﻦنها
تأثیر آ
مسلمﺷﻮﺩﻥ.این رسانهها بهطور موقت کنار گذاشته میشود .این رویکرد با عناوین
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ :ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺩﻙ
دهکده
ﻗﻮﺍﻋﺪیک
ﺍﺭﺯﺵﻫﺎراﻭ به
ﺁﻣﻮﺯﺩ،دنیا
قدرتیﻣﻲکه
ﺍﺳﺖ .با
ﺁﻣﻮﺯﺩ.و شکلهای متعدد بیان شده است .از جمله تحت
مختلف
تبدیلﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ
جهانیﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ
چنانﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻛﻮﺩﻙ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
رفتارهای ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ
ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺟﺎﻣﻌﻪلﻭ ﺑﻪ
ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ
ها و
ﻣﻨﻌﻜﺲش
دهیﺗﻌﺒﻴﺮﻱبه نگر
توانندﺣﺎﻛﻢدرﺑﺮشک
ﺁﻳﻴﻨﻪمی
ﻣﺪﺭﺳﻪ،اند،
ﻣﺪﺭﺳﻪ:کرده
تلفیق محتوا و تلفیق مهارتها و فرآیندها ،رویکرد
عنوان
ﺑﻲﺷﻤﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ  ،ﻛﻠﻤﻦ )(1965
،1383
پور،
(شارع
زیادی
ای ،برنامه درسی همبستگی ،برنامه درسی هسته
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭشبک
ﺗﻌﻴﻴﻦهﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ
ﻫﺎﻱ
باشندﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻲ
داشتهﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎ ﻭ
ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
تأثیرﺭﺳﻤﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ
شهروندیﭘﺮﻭﺭﺵ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ
ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ .
ص  .)299-314در واقع یادگیری و آموزش تنها در اصلی و دیگر نامها آمده است (احمدی ،1388 ،ص .)98
ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻢﺳﺎﻻﻥ :ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮ
عوامل
ماند
باقیﻫﺎ،نم
عصر جدید عوامل چندی باعث ظهور و بروز
پیرامونیﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻲدر
ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﻳﻚ
ﺍﺭﻳﻜﺴﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
سایرﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺳﺎﻻﻥو ﺍﺳﺖ .
ی ﻫﻢ
ﮔﺮﻭﻩ
مدارسﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ
انحصارﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ  .ﻳﻜﻲ
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺍﻧﻲ -ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ  ،ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺖ .
نیز در آموزش فرد دخیل میباشند .در یک تقسیمبندی رویکردهای تلفیقی در میان علوم و فنون جدید شدند که
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﻲ  :ﺭﺍﺩﻳﻮ ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺍﻳﻦ که
شناخت
مختلف را م
شد انسانها نیاز به آموزشهایی همهجانبه داشته
باعثﻗﺪﺭﺗﻲ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺎﻥ
توانﻗﺪﺭ ﻣﺴﻠﻢ
ی ﺑﺎﺷﺪ .
ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ
آموزشیﺍﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥﻫﺎ
محیطﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﮔﺮﻳﺰ
چهار ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
کلیﻣﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ
ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ
عبارتند از :خانواده ،مدرسه ،جامعه ،رسانههای گروهی .که
باشند.ﺳﺎﻳﺮاز جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﺎﺭﻉﭘﻮﺭ ،1383 ،ﺹ  .(299-314ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ
ﻣﺤﻴﻂ
ﻛﻠﻲ ﭼﻬﺎﺭ
فرهنﻳﻚ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺩﺭ
درﺩﺧﻴﻞ ﻣﻲ
نقشیﻓﺮﺩ
یکﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ
ﺗﻘﺴﻴﻢبهﺑﻨﺪﻱفرد
گها
آموزش
ﻋﻮﺍﻣﻞ هر
یکنند.
بازی م
کرد:
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ  :ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ،ﻣﺪﺭﺳﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ .ﻛﻪ ﻩ ﺭ ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﺎﺯﻱ
 )1انسان و پیچیدگیهای آن و همچنین طبیعت و ابعاد
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ
مختلف آن و تعدد و تکثر رهیافتها.
ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
 )2رشد بيش از حد و روز افزون مرزها در علوم.
 )3توليد علوم مطلوب ،كه ميتوان آنها را در سه دسته
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻲ
جريانات مسيحي ،جريانات پست مدرن و جريانات
ماخذ:
آموزشی،
چهارگانه
های
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﻣﺎﺧﺬ:
ﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ
محی.3طﻣﺤﻴﻂ
نمودار .3ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
اسالمي خالصه كرد.
نگارندگان.
 3-2ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ )ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ(
 )4دريافت اين حقيقت كه نظامهاي محتوايي رشتهها،
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ
انباشتگیﻳﺎ در
3-2
واقع ﺭﺍنوعي طبقهبندي عملي ،براي دانش و موضوعات
درﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
تلفیقی)ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ
(آموزشﺧﺎﺹ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ
آموزشﺷﺪ ،ﻭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﻱ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩ
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ
ﻫﺎﻱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻭ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
ﺩﺍﻣﻨﻪ
ﺷﺪﻥ
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﻭ
ﻫﺎ
ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ
ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎ
ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ
ﻣﺪﺭﻥ
ﺩﻧﻴﺎﻱ
ﺩﺭ
ﺍﻣﺎ
.
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ
فرآیند آموزش در ادوار پیشین بهطور خاص به انتقال تحقيقي -پژوهشي وابسته به آن رشته بهشمار ميرفته
ﺍﻓﺮﺍﺩ ،ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻨﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ
موجود
آموزشی
ﺷﻮﺩ.ارتقا
علوم و
ﺷﺨﺺای
مجموعه
ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ به معناي مبنايي براي سازماندهي آموزشي
اعتبارﺭﺳﻴﺪﻥوﺑﻪ الزام ًا
ﻫﺎﻱ وﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ
نظامﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻭ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺴﺎﻥازﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ
ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻣﺮﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
بخشیدن به ارزشهای حاکم بر رفتارهای فرد یا جامعه نميتواند مفيد و ضروري واقع شود.
5
محدود میشد ،و زنجیرهای خاص از روشها و ارزشهای در مجموع رويكردهاي تلفيقي در پي اين هستند كه
آموزشی را شامل میشد .اما در دنیای مدرن امروزی با با ارائه سازماندهي خاصي از آموزش ،فرصتهايي را
توجه به نیازهای انسانها و گسترده شدن دامنه ارتباطات براي فراگيران فراهم سازند تا با اصول ،مبادي ،روشها
و فعالیتهای افراد ،شیوههای آموزش نیز توسعه یافته و و موضوعات متنوع در قلمروهاي متعدد آشنا شوند
رویکردهای نوینی جایگزین روشهای قبلی شده است( ،پیغامی .)1390 ،برنامه درسی تلفیقی روحیه گروهی و
که در این روشها اهمیت اصلی به شخص انسان داده کار مشارکتی دانشآموزان را ارتقا میدهد و فراگیران
میشود .آشنایی با این روشها و طبقهبندیهای جدید بهطور فعال درگیر برنامهریزی برای یادگیری میشوند.
برای رسیدن به مرزهای نوین و ارزشهای خاص بهویژه این برنامه درسی باعث حضور بیشتر افراد در کالس
در عرصه علوم مرتبط با انسانها و ارزشهای انسانی درس ،انجام تکلیف بهطور مرتب و نگرش بهتر نسبت
امری ضروری میباشد.
به آموزشگاه میشود .این روش بهطور عام بوده و برای
در برنامه درسی میان رشتهای؛ یک مفهوم ،مضمون ،تمام دورههای تحصیلی کاربرد دارد.
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ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻳﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ  ،ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ
ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ
ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﭘﺴﺖ
ﻣﺴﻴﺤﻲ: ،ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺏ ،ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺏ ﺍﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ،ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ
ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺪﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺭ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮﺩ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩ )ﺳﻴﻒ ،1381 ،ﺹ  .(28ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺭﻓﺘﺎﺭﮔﺮﺍﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻤﻠﻲ ،
ﻫﺎ  ،ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﺭﺷﺘﻪ
ﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻡ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺁﻥ ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺑﻨﺪﻭﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ  .ﺑﻨﺪﻭﺭﺍ ) ،1997ﺹ  (11-12ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱﺍﻟﺰﺍﻣﺎً
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﺍﺯ ﻣﻲ
ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ-
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺤﺮﻙﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ:
ﺏ ﺣﺴﺐ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﻮﺩﺑﻪ.ﻋﻤﻞ ﺳﻮﻕ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺭ
ﻭﺍﻗﻊﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺩﻫﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺁﻥ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﻲﻃﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻴﻘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ

ﺵ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ

ﻣﻔﻬﻮﻡ

ﺍﻧﺴﺎﻥ

ﺗﻨﻮﻉ
ﺭﺷﺘﻪﺍﻱ

ﺎﺩﻱ ،ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺩﺭ
ﻣﻀﻤﻮﻥ
)ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ .(1390 ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ
ﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ
ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ
ﻡﺣﺘﻮﺍ
ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺫﻫﻨﻲ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻲ
ﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ
ﺭﺷﺘﻪﺍﻱ
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﻣﺎﺧﺬ :
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .5ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ
یادگیری اجتماعی ،ماخذ:
موثر در
عوامل
نمودار .5
ﻮﺭ ﻣﺮﺗﺐ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻬﺎﺭﺕ
نگارندگان.ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ
ﺭﺏ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﻫﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﻨﺪﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻱ
ﻭﺵ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﺎﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ
ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻱ ﺫﻫﻨﻲ )ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ( ﻭ ﻫﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﻣﺪﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ  .ﻟﺬﺍ ،ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺭﺩ .
نمودار  .4برنامه درسی تلفیقی ،ماخذ :نگارندگان.
تحمیلیﻭ
خود ﻫﺴﺘﻨﺪ (
ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﻧﺪﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﻛﻪ
)
ﺁﻳﻨﺪﻱ
ﭘﻴﺶ
ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻪ
،
ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﺑﺮ
ﻣﻮﺛﺮ
ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺩﺭ
ﻧﻈﺮﻳﻪ
هم متغیرهای واسطهای ذهنی (متغیرهای
ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻱ )ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺧﻴﻠﻨﺪ ( ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻑﺗﺎﺭ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .4ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ،ﻡﺍﺧﺬ  :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
یا خود ساخته) و هم متغیرهای پیامدی محیطی .لذا،
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺫﻫﻨﻲ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭ ﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ
ﺗﻌﻴﻴﻦموثر بر
عوامل
روانشناسان پیرو این نظریه در بررسی
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻓﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﺷﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ
 -3یادگیریﺷﺨﺼﻲ،
اجتماعی
آیندی
ش
پی
محیطی
رویدادهای
تحلیل
به
تنها
نه
رفتار،
اجتماعیﺳﻴﻒ ،1381 ،ﺹ  .(311-312ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ،ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ
یادگیری ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ )
 1-3مفهومﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
(که برانگیزنده رفتار هستند) و رویدادهای محیطی
ﻋﻤﻴﻖﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
مفهوم یادگیری را میتوان به صورتهای مختلف تعریف
پیامدی (که در کنترل رفتار دخیلند) میپردازند ،بلکه آنها
کرد :کسب دانش و اطالعات ،عادتهای مختلف و
 2-3ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ
طبقه دیگری از عوامل تعیین کننده رفتار یعنی متغیرهای
مهارتهای متنوع و راههای گوناگون حل کردن مسائل.
تصوراتﺗﻲ .
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ
ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ  ،ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ
ﻣﺎﺭﺷﺎﻝرا
ذهنیﺍچ فرد
ﻧﻮﻋﻲتها و
ها ،،ﺑﻪبرداش
ﻣﺴﺄﻟﻪ اندیشه
شخصی
دوفصلنامه مديريت شهري
رفتارها
عنوانﻭﻱفراگیری
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱبه
یادگیری را
توان
همچنین می
ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺩﺭ
ﻛﺎﻣﻞ
ﻋﻀﻮﻳﺖ
ﻓﺮﺩ
ﺁﻥ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
؛
ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ
ﺭﺍ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ
.
ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ
(
1950
)
نیز مورد توجه قرار میدهند .این متغیرهای شخصی،
Urban Management
حتی به
پسندیده و
و اعمال مفید و
رفتارها ﻧﺴﺒﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺍﮔﺮﭼﻪ
کسب ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ
عنوان ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ
ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
شماره  31بهار و تابستان 92
محصول تاریخچه یادگیری فرد هستند که بر روشی که
معروف
ترین
تعریفﻏﻴﺮکرد.
و اعمال مضر و
ﮔﺎﺭﺳﻲ
تعریف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ ) ﺍ،
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﺍﺳﺖ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ناپسندﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ
No.31 Spring & Summer
6
کنند
از طریق آن شرایط محیطی رفتار فرد را تعیین می
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﻪ
ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ
ﻳﻮﻧﮓ
(.
9
ﺹ
،
1996
یادگیری بهقرار زیر است :یادگیری به فرآیند ایجاد تغییر
88
تأثیر میگذارند (سیف ،1381 ،ص  .)311-312مفهوم
نسبت ًا پایدار در رفتار یا توان رفتاری ،که حاصل تجربه
7
یادگیری ،در نظریه یادگیری اجتماعی به بخشهای
است گفته میشود و نمیتوان آنرا به حالتهای موقتی
عمیقتری از جامعه توسعه مییابد.
بدن مانند آنچه بر اثر بیماری ،خستگی یا مصرف داروها
پدید میآید نسبت داد (سیف ،1381 ،ص  .)28یکی از
 2-3مهارتهای شهروندی
نظریههای معروف رفتارگرایی شناختی ،نظریه یادگیری
اکثر مباحثههای صورت گرفته در عصر معاصر ،پیرامون
اجتماعی است که در تدوین آن آلبرت بندورا بیش از
مسأله شهروندی ،بهنوعی وابسته به تعریف تی .اچ
دیگران سهم داشته است .بندورا ( ،1997ص )11-12
مارشال ( )1950از شهروندی است .وی شهروندی را
درباره عوامل کنترل کننده رفتار انسان گفته است :از
وضعیتی معرفی میکند؛ که در آن فرد عضویت کامل در
دیدگاه یادگیری اجتماعی ،مردم نه بهوسیله نیروهای
جامعه داشته باشد .در این تعریف جایگاه مردم مستقل از
درونی رانده میشوند ،نه محرکهای محیطی آنها را
ارزش نسبی آنها در کمک به فرآیندهای اقتصادی است.
بهعمل سوق میدهد .بلکه کارکردهای روانشناختی بر
در نتیجه ،اگرچه شهروندی مفهومی غیر اقتصادی است
حسب یک تعامل دوجانبه بین شخص و عوامل تعیین
اما بهطور مستقیم بر ساختار اجتماعی یک جامعه معین
کننده محیطی تبیین میشوند.
تأثیر میگذارد (گارسیا ،1996 ،ص  .)9یونگ استدالل
بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی ،هم متغیرهای
میکند که شهروندی در حقیقت مجموعهای از ارتباطات
پیشآیندی محیطی در ایجاد و نگهداری رفتار موثرند
ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
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ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﺶ
ﺁﻳﻨﺪﻱ

عمدی بین مردمی است که میخواهند از حالت طبیعی
یعنی حالتی که زندگی بهصورت منزوی ،فقیرانه و حیوانی
جریان دارد اجتناب ورزند .از اینرو شهروندی نوعی
قرارداد اجتماعی است که هدف اصلی آن ،ارتقا رفاه و
امنیت در سطح جامعه است و ضرورت ًا به این امر میپردازد
که افراد یک جامعه چگونه باید رفتار کنند تا به این هدف
برسند (عسکریان ،1385 ،ص .)25
با توجه به این تعریف برای داشتن شهری پیشرفته با
شهروندانی آگاه و کارا در این مسیر باید آموزشهایی
برای کسب مهارتها و دانشهای الزم به آنها داده
شود .در ابعاد آموزش شهروندی ،بعد سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی قرار دارد .بعد سیاسی ،معطوف به ایجاد احساس
مسئولیت در فراگیرندگان نسبت به حفظ منافع جامعه یا
عموم مردم است .بعد اجتماعی ،معطوف به ایجاد تحکیم
روابط متقابل بین اعضای یک جامعه است .بعد فرهنگی،
معطوف به آگاهسازی فراگیرنده به ارزشهای فرهنگی
است که وجه تمایز قوم او را از اقوام دیگر فراهم میآورد
(وزیری ،جهانی ،1385 ،ص .)168
مهارتهای شهروندی بخش وسیعی از مهارتهای مورد
نیاز شهروندان برای زندگی امروزی را شامل میشود .با
توجه به حضور چشمگیر افراد در شهرها ،برای رسیدن
به یک توسعه پایدار متعادل در در یک شهر پایدار،
حضور فعال شهروندان در فعالیتها و برنامهریزیهای
شهری ،یکی از نکات بسیار کلیدی در این امر میباشد
(.)407-406 :2011 ,Mahdavinejad, Amini
ارتباط میان مهارتهای شهروندی و آموزش را میتوان
در نظرات بیان شده پیرامون فلسفه تربیتی مالحظه کرد.
بهنظر افالطون شهر زیبا و نیک تنها بر بنیاد تربیت پی
افکنده میشود (قائدی ،1385 ،ص  .)190بسیاری از
نیازهای امروزین شهروندان برای زندگی در شهرهای
جدید حاصل پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات
است ،که از آن با عنوان شهروند الکترونیک یاد میشود
(بمانیان و دیگران ،1388 ،ص  .)72در نتیجه توسعه هر
جامعه در تمامی ابعاد خود اعم از اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی نیازمند حضور و مشارکت همه جانبه
شهروندان آن جامعه دارد .از اینرو ،میتوان گفت که
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آینده شهرها توسط شهروندان آن ساخته میشود و برای
پیشرفت در عرصههای فوق و ساختن شهری آرمانی،
نیاز به شهروندانی است که بتوانند در این مسیر آگاهانه
قدم بگذارند .در نتیجه بحث پیرامون آموزش مهارتها
و فرهنگ شهروندی برای داشتن جامعهای پیشرفته
امری ضروری و حیاتی تلقی میشود .بهعبارتی دیگر،
عامل مهمی که میتواند یک جامعه را بهپیش برده و
آن را بسازد آموزش و رشد مهارتهای شهروندی برای
قرار گرفتن در متن جامعه است .در حقیقت ،باید حس
شهروندی را در میان افراد جامعه گسترش داد و این امر
مستلزم این است که فرد به نوعی از حقوق ،وظایف و
منافع خود در جامعه آگاه شود.
 -4بیان مسئله و روش تحقیق
 1-4بیان مسئله
اهمیت یادگیری اجتماعی در پیشبرد اهداف فرهنگی
جامعه ،و نقش اصلی جامعه عنوان یکیاز محیطهای
اصلی آموزشی ،یکی از مسائل مهمی است که همواره
مورد توجه مسئوالن مدیریتی یک شهر و حتی یک کشور
قرار گرفته است .تئوری شهر آموزشدهنده در دهه اول
قرن بیستویکم مورد استقبال عموم صاحبنظران قرار
گرفت و در سال  2004میالدی بهعنوان یک کنوانسیون
بینالمللی مطرح شد ،لیکن جنبههای مختلف این قضیه
و ابعاد گوناگون آن هنوز بهطور کامل به اجرا درنیامده
است .از اینرو هدف اصلی این تحقیق ،بررسی کردن
ابعاد کلی و خصوصیات شهرهای آموزشدهنده در سراسر
دنیاست ،تا بتوان با الهام از معیارها و اصول مطرح شده،
معیارها و اصولی برای طراحی شهرهای آموزشدهنده در
ایران تدوین کرد.
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 2-4سواالت تحقیق
ا -1چگونه آموزش را میتوان با شیوههای غیرمستقیم
به مخاطبان و افرادی که در یک شهر حاضر میشوند
انتقال داد؟
 -2در تجربههای صورت گرفته در آموزشهای
غیرمستقیم در فضاها و بخشهای مختلف مجموعههای
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شهری ،چه موفقیتها و عد م موفقیتهایی مشاهده شده دستهبندی شدند که شامل -1 :قاره آمریکا -2 ،قاره اروپا،
 -3قاره آسیا و اقیانوسیه ،و  -4قاره آفریقا میشوند.
است؟
 -3مدل قابل ارائه ،برای تبدیل شهر تهران به شهر سپس نمونهها بر اساس معیارهای مختلف مورد تحلیل
قرار گرفتند .در میان این نمونهها ،تجارب انجام شده در
آموزشدهنده دارای چه مشخصاتی است؟
جهت ایجاد محیطهای آموزشدهنده ،با شیوههای متنوع،
که از میان آنها  11مورد را به تفسیر بیان خواهیم نمود.
 3-4روش تحقیق
روش تحقیق مورد نظر بهکار رفته در این پژوهش،
روش تحلیل محتواست ،که در آن تجربههای صورت  -1ورزش و شمول اجتماعی – تجربه مکزیک
گرفته در کشورهای مختلف در حوزه طراحی و تدوین  :2008اولین مورد از تجربههای بررسی شده ،استفاده
محیطهای آموزشدهنده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار از امر ورزش و شمول اجتماعی برای آموزش فرهنگ
میگیرد و با استفاده از تکنیکهای توصیفی -تحلیلی صحیح زندگی به شهروندان میباشد .این تجربهها ،با
نتایج را استخراج نموده و با بهرهگیری از تکنیکهای  33شعار مختلف در چندین منطقه از جهان انجام گرفته
مطالعه تطبیقی برای شرایط و نیازهای جامعه ایرانی باز است .برای مثال ،در مکزیکوسیتی در کشور مکزیک در
سال  2008طرحی اجرا شده است که انگیزه اصلی از
طراحی میشود (محمدیمهر.)1389 ،
اجرای آن ،بیماری چاقی در انواع و مراحل مختلف آن
بهعنوان عامل اصلی در گسترش بیماریهای مزمن
 4-4نمونههای موردی
نمونههای موردی در تحقیق حاضر ،شامل  200تجربه از غیرمسری مانند دیابت یا بیماریهای قلبی -عروقی که
مطالعاتی است که در حوزه طراحی شهرها و محیطهای بیشترین عامل مرگ است میباشد ،که بهعنوان مسئلهای
آموزشدهنده انجام گرفته است و در پایگاههای اطالع از بهداشت عمومی مطرح میشود .در این زمینه ،دبیرخانه
رسانی مربوطه ،مورد تصریح قرار گرفتهاند .نمونههای بهداشت شهر مکزیکوسیتی راهکارهایی را برای بهبود
اولیه شناسایی شده ،نزدیک به  400مورد میباشد که کیفیت زندگی ساکنانش ایجاد کرده است .ازجمله:
 200نمونه مورد نظر به تصادف از میان آنها انتخاب تصویب راهنماییهایی برای تغذیه و یا انجام فعالیتهای
بدنی .بدین منظور ،موسسه خدمات بهداشت عمومی
میشوند.
اقدام به تشکیل یک کمپین با نام حرکت نمود ،که شامل
 -5تحلیل نمونههای موردی نمونههای موردی استراتژیهای متمرکز در زمینههای مختلف است ،برای
انتخاب شده بر اساس موقعیت قرارگیری ،در چهار گروه تأثیر بر بیشترین میزان ممکن از مردم ،خصوص ًا افرادی
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جدول  .1اهداف بهکار گرفته شده در حوزه ورزش و تجربههای تحلیل شده ،ماخذ :نگارندگان.
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موضوع

هدف

مثال

ورزش.

 -1ارتقا سالمت و بهداشت عمومی.
 -2تولید ارزشهای سالم اجتماعی و احترام به حقوق دیگران.
 -3ترویج استفاده مناسب از اوقات فراغت و فعالیتهای سالم.
 -4آموزشی فراگیر حجم وسیعی از دانشآموزان بدون تبعیض.
 -5آموزش احترام به طبیعت و فضاهای عمومی به شهروندان.
 -6ایجاد اتحاد بین مهاجران از سایر مناطق و افراد بومی منطقه.
 -7همزیستی مسالمت آمیز و احترام به تنوع فرهنگی.

 -1ایجاد کمپین حرکت (مکزیک.)2008 ،
 -2ایجاد مسیرهای گردش فعال (مکزیک.)2004 ،
 -3روز دوچرخهسواری خانوادگی (مکزیک.)2007 ،
-4شعار ورزش برای سالمندان (پرتغال.)2001 ،
 -5بازی و مشارکت (اسپانیا.)2003 ،
 -6مسیرهای زندگی برای سالمندان (فنالند.)1999 ،
 -7مدارس ورزش عمومی (کلمبیا.)2001 ،

که از هیچ نوع خدمات بهداشتی برخوردار نبودند.
 -2اوقات فراغت آموزشی – تجربه فرانسه
 :2009تجربه بعدی در زمینه استفاده بهینه از اوقات
فراغت میباشد .در این راستا اقدامات مختلفی در اقصی
نقاط جهان انجام شده است .یکی از این تجربهها ایجاد
انجمن شهر دوستان کودکان است که در شهر پرپینال
فرانسه تشکیل شد .شورای شهر پرپینال هرساله برنامهای
برای توسعه پویایی پروژههای آموزشی بهمنظور تحکیم
موفقیت در مدارس همراه با توسعه جامع و اتحاد
دانشآموزان تشکیل میدهد .در این راستا شورای شهر
از  UNICEFدرخواست کرد تا به آنها عنوان شهر
دوستان کودکان را اعطا کند .هدف از این امر این است
که همه مردم در مورد فعالیتها و پروژههای شهر که در
رابطه با ترویج کنوانسیون حقوق کودکان است مطالبی را
بدانند .در این زمینه شورای شهر نیروهای خود را برای
کمک به جوانان و انجام ابتکارات نوآورانه که هدفش
بهبود زندگی در محیطی سرشار از فرصتهای مطابق با
نیاز آنهاست بسیج کرد.
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گوادالجارا در کشور اسپانیا ،کمیته شهر اقدام به یک سری
از فعالیتها برای تشویق مردم به ورزش ،رفاه اجتماعی و
توسعه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کرده است .مسیر
گردش فعال ،در طی طوالنیترین مسیر در پارک شهر،
برای راهرفتن ،دوچرخهسواری ،اسکیت کردن ،ورزش
کردن ،لذت بردن از شهر و پیادهرویهای خانوادگی
در هر یکشنبه بهمدت شش ساعت و در شریان اصلی
شهر اتفاق میافتد .هدف از این کار ،تولید ارزشهای
سالم اجتماعی و احترام به حقوق دیگران ،ترویج استفاده
مناسب از اوقات فراغت و انجام فعالیتهای سالم و
ایجاد یک شهر سالم است که همه افراد در آن احساس
خوشحالی کنند.
 -4فضا برای جوانان در شهر آموزشدهنده
– ایتالیا  :2007در بحث پیرامون فضا برای جوانان
در یک شهر آموزشدهنده ،در ایتالیا ،با توجه به اهمیت
تکنولوژیهای جدید در زندگی افراد ،یک مدرسه کامپیوتر
برای پدربزرگها و مادربزرگها تاسیس شده است .طریقه
استفاده از کامپیوتر ،اگرچه سریع ًا میتواند توسط جوانان
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جدول  .2اهداف بهکار گرفته شده در حوزه اوقات فراغت آموزشی و تجربههای تحلیل شده ،ماخذ :نگارندگان.
موضوع.

اوقات
فراغت.

هدف.

مثال.

c
r

 -1آموزش و تعلیم در اوقات فراغت برای پیشبرد آگاهی  -1مرکز آموزشی -ورزشی شهرداری (پرتغال.)2005 ،
-2برنامه باشگاه مدرسه (برزیل.)2007 ،
شهروندان.
 -3فعالیتهای فوق برنامه درسی (اسپانیا.)1999 ،
-2شکلگیری شخصیت فردی ،شهروندی و اجتماعی.
-3دسترسی برابر به اطالعات برای اطمینان از مشارکت تمامی  -4برنامه افسانهها و داستانهای سرزمین من (پرتغال،
.)2007
شهروندان.
 -5نگهبانان میراث (آرژانتین.)2003 ،
 -4ارتقا فعالیتهای سالمندان در دوران پیری.
 -6شهر دوستان کودکان (فرانسه.)2009 ،
 -5ترویج آموزش مادامالعمر برای توسعه فرهنگی.
 -7جشنواره ماه کاغذی (اسپانیا.)2004 ،
-6تقسیم تجربیات و دانش بین گذشته و حال.
ن و محیط -8کاروان فرهنگ (برزیل.)2008 ،
 -7افزایش رابطه بین جوانان و تاریخ و سرزمی 
پیرامونشان.
 -8تبدیل آموزش تئوری به عملی.
 -9افزایش درصد مطالعه در میان افراد جامعه.

A

 -3مدیریت مشارکتی فضاهای عمومی – آموخته شود ،اما آنها ارتباط خیلی کمی با نسل مسن
مکزیک  :2004موضوع تجربه بعدی ،مدیریت دارند .در این راستا ،شورای شهر جلسهای را بین این دو
مشارکتی فضاهای عمومی است .در این راستا در شهر گروه در کتابخانه رسانهای شهرداری برگزار کند .این
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جدول  .3اهداف بهکار گرفته شده در حوزه مدیریت مشارکتی و تجربههای تحلیل شده ،ماخذ :نگارندگان.
موضوع.

مشاركت

مثال.

هدف.

 -1بودجه مشارکتی در مدارس (سوییس،
.)2001
 -1ایجاد احساس تعلق شهروندان به شهر و بهعهده گرفتن مسئولیتها -2 .مشارکت در تحوالت محلی شهر (ایتالیا،
 -2ترویج فعالیتهای سالم و استفاده بهینه از اوقات فراغت.
.)2000
 -3ایجاد فضاهای فراگیر و ارزشهای دموکراتیک.
 -3از اتوبوس تا پای پیاده (فرانسه.)2002 ،
 -4مشارکت جوانان در موضوعاتی که بهآنها مربوط میشود.
 -4حیاط مدرسه محلی برای یادگیری در
 -5ایجاد فضاهای جدید بر طبق اصول پایداری ارزشهای محیطی.
مورد طبیعت و توسعه حواس پنجگانه (ایتالیا،
 -6افزایش سطح آگاهی شهروندان در ارتباط با حقوق شهروندی.
.)2000
 -7ترویج آموزش محیطی و استفاده مشترک از فضاهای عمومی و ارتقا  -5فضاهای باز در یک شهر آموزشدهنده
(برزیل.)2005 ،
همزیستیگرایی و مشارکت.
 -8ایجاد خط فرهنگ صلح ،آموزش و مشارکت در میان مدارس.
 -6ساخت مسیر عبور عابرین پیاده از طریق
 -9حفظ میراث فرهنگی و طبیعی و سنتهای جامعه.
بهبود شاهراه برزیل (شیلی.)2004 ،
 -10تحکیم تعادلهای شهری بیشتر و یکپارچگی اجتماعی و ایجاد  -7احیای ساحل رود رن پروژه ساخته شده
ارزش برای فضاهای عمومی.
توسط مردم (فرانسه.)2003 ،
 -8پارک سالت نمونهای از مدیریت مشارکتی
(پرتغال.)2004 ،
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پروژه این امکان را ایجاد میکند ،که نسلهای مختلف در خیابانها کنند .تمامی این امور به جوانان میآموزد که
باهم ارتباط برقرار کنند و سالخوردگان اطالعات پایه در افراد مفیدی برای جامعه میباشند و میتوانند نقشی در
مورد کامپیوتر را کسب کنند ،تا زمان کمتری را صرف تردد اداره جامعه داشته باشند.
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جدول  .4اهداف بهکار گرفته شده در حوزه فضا برای جوانان و تجربههای تحلیل شده ،ماخذ :نگارندگان.
مثال.
هدف.
موضوع.
 -1القای حس مسئولیت و شخصیت در میان جوانان ،تقویت
روحیه اجتماعی ،هنری و تفریحی و مسئولیتپذیری.
 -2همزیستی مسالمتآمیز در میان مهاجران و ساکنین بومی.
 -3آموزش در محیط باز و مشارکت جوانان در محیطهای ساخته
شده برای آنان برای کاهش آسیبهای اجتماعی.
 -4برقراری ارتباط بین جوانان و مسئولین و مشارکت فعال آنان
در شهر.
فضا برای
-5ارتقا سالمت جامعه و باال بردن سطح آگاهی شهروندان و
جوانان.
بهبود کیفیت زندگی شهروندان.
 -6پرورش حس شهروندی و احترام به شهر در میان جوانان.
 -7آموزش اصول و مکانیزم دموکراسی ،آشنایی با وظایف
دولتمردان و مجلس ،بیان ایدههای دموکراتیکی.
 -8بهینهسازی و حفظ محیط زیست.
 -9کاهش سطح بیکاری ،بیسوادی و خشونت.
 -10ایجاد عزتنفس ،اعتماد به خود و کار گروهی.
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 -1جشنهای شهروندی (سوئیس.)1942 ،
 -2مدرسه کامپیوتر برای پدربزرگها و مادربزرگها
(ایتالیا.)2007 ،
 -3مرکز فرهنگی جوانان (برزیل.)2005 ،
 -4مراکز پشتیبانی جوانان (پرتغال.)1993 ،
 -5شورای جوانان شهرداری (برزیل.)2006 ،
 -6مدرسه موسیقی ،نقاشی دیواری ،هنرپیشگان و صلح
(ایتالیا.)2005 ،
 -7شورای کودکان و جوانان (برزیل.)2006 ،
 -8رصدخانه جوانان (اسپانیا.)2005 ،
 -9شهر پایدار (پرتغال.)2004 ،
 -10تاالر موضوعی :هنر خیابانی و هیپهاپ (برزیل،
.)2006

A

 -5اقدامات شهرهای آموزشدهنده علیه شتاب
تغییرات آبو هوا – آرژانتین  :2006بهدنبال نیاز
به آگاهسازی جوانان و کودکان مناطق روستایی ،از محیط
طبیعی پیرامون خود و درگیر کردن آنها در این مسئله،
برنامهای تحت عنوان مدرسه بومشناسی آرژانتین در سال
 2006افتتاح شد .این طرح باعث میشد که کیفیت محیط
زندگی افراد بهبود یابد .در این راستا مسئوالن از تمام
مدارس ابتدایی در این منطقه دیدن کردند و به آنها
مسائل محیطی را از طریق مصالح و فعالیتهای آموزشی
مختلف از قبیل :بازی و خیمه شببازیهای مرتبط با این
موضوع ،کارگاه نقاشی ،داستان نویسی و بازیافت معرفی
کردند .هدف از این فعالیتها ،آشناسازی بچهها با محیط
و تشویق آنها به تغییر رفتارهای روزانهشان بر مبنای
حفاظت از طبیعت و بر پایه اصول و مشارکت معلمان بود.
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جوان ،دانشآموزان و مدارس خصوصی شهر سائوپائولو
کمک گرفته شد .این برنامه در طی هشت سال گذشته
در آزمایشگاههای آموزشی -اجتماعی گسترش داده
شد .این برنامه طراحی شد تا از یکسو پاسخگوی نیاز
به یکپارچهسازی دیجیتال و بهروز رسانی اطالعات
افراد مسن باشد و از سویدیگر پل ارتباطی باشد در
میان جوانان و افراد مسنتر .در حقیقت ،این برنامه برای
تغییر زمینه تبعیض سنی در جامعه ایجاد شد .در این میان
جوانان مسئولیتپذیرتر شدند و ارتباط عمیق و مؤثرتری
با سالخوردگان ایجاد کردند و دیدگاهشان در مورد دوران
پیری تغییر پیدا کرد .از سویدیگر استفاده از کامپیوتر
و اینترنت ،زندگی روزانه سالمندان را مطابق با شرایط
روز بهبود داد و منابع ارتباطی آنها را متنوعتر کرد و
موجب کاهش بسیاری از مسافرتهای درونشهری برای

جدول  .5اهداف بهکار گرفته شده در حوزه اقدامات اقلیمی و تجربههای تحلیل شده ،ماخذ :نگارندگان.
موضوع.

تغییرات
اقلیمی.

هدف.

o
e

مثال.

 -1توجه به محیطزیست و ایجاد فرهنگ توسعه پایدار.
 -1علم و تکنولوژی ،انرژی و محیط (پرتغال،
 -2کاهش ترافیک شهری و آلودگیهای هوایی و صوتی ایجاد شهرهای .)2003
 -2نمایشگاه زمین (فرانسه.)2007 ،
ایمن در دسترس کودکان.
 -3ارتقا سالمت ،بهداشت جسمی -روانی و امنیت اقتصادی شهروندان -3 .صرفهجویی در مصرف آب شهر100000-
تعهد (اسپانیا.)1997 ،
 -4حفاظت از محیطزیست و حفاظت ثروتهای طبیعی.
 -4اتوبوس عابر پیاده (ایتالیا.)2006 ،
 -5آموزش فرهنگ شهروندی.
 -6تقویت مدیریت شهری و مناسبات مشترک اجتماعی و زیستمحیطی -5 .برنامه باغبانی درمانی (پرتغال.)2002 ،
 -6ایجاد شبکه مدارس با انرژی خورشیدی در
 -7آموزش فرهنگ بازیافت به شهروندان.
پامپلونا (اسپانیا.)2001 ،
 -8کشف استعدادها و فعالیتهای ابتکاری شهروندان.
 -9صرفهجویی در مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر و اصالح دائمی الگوی  -7توسعه پایدار و علمی (فرانسه.)2005 ،
 -8برنامه آموزشی محیطی (اکوادور.)2005 ،
مصرف جامعه.
 -9بازیافت در فروشگاههای عمومی (اسپانیا.)1997،
 -10توسعه و انسجام سیستمهای مدیریتی الکترونیکی شهری.
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 -6فراگیری اجتماعی فنآوریهای اطالعات و انجام امور روزمره شد و همچنین باعث دسترسی مردم به
ارتباطات برای همه – برزیل  :1999با گسترش گذشته و تجارب همدیگر شد.
فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی و فراگیر شدن آن در
جامعه ،کارگاه کامپیوتری تحت عنوان  -7 OLDNETمهاجرت ،فرصتها و چالشها – اسپانیا
برای سالخوردگان در برزیل تشکیل شد .هدف از این  :2008پیرامون برنامه مهاجرت ،فرصتها و چالشها
کارگاه ،آموزش طریقه استفاده از کامپیوتر و جستجو در در یکی از شهرهای اسپانیا برنامهای تحت عنوان شهری
اینترنت برای افراد مسن بود .در این راستا از داوطلبان که در آن زندگی میکنم برگزار شد .این تجربه شامل
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جدول  .6اهداف بهکار گرفته شده در حوزه فنآوری اطالعات و ارتباطات و تجربههای تحلیل شده ،ماخذ :نگارندگان.
موضوع.

هدف.

مثال.

فنآوری
اطالعات و
ارتباطات.

 -1دسترسی همه گروههای سنی جامعه به کامپیوتر و اینترنت
و ایجاد نزدیکی بیشتر در میان آنها.
 -2غنیسازی آموزشی و ارتقا نقش برجسته کودکان و جوانان
از طریق رسانه.
 -3ایجاد مشارکت بینشهروندان و ترویج کار گروهی.
 -4ارتقا استقالل و ارتباط شفاهی و ارتقا سطح آموزش.
 -5مدیریت الکترونیکی اطالعات شهری برای ارتقا راهکارهای
طراحی شهری ،آموزش سیاستهای شهروندی.
 -6دیجیتال کردن بازیافت زبالهها.
 -7ایجاد شغل برای جوانان و کاهش سطح بیکاری.
 -8مدیریت اوقات فراغت جوانان و استحکام روابط انسانی.
 -9راهی برای سازماندهی و ارائه اطالعات تخصصی به مهاجران.
 -10توسعه پایدار و ارتقا پروژههای آموزشی -اجتماعی و ایجاد
منابع آموزشی -فرهنگی.

 -1کتابخانههای شخصی کتابخانهای برای همه
(ایتالیا.)1996 ،
 -2اتوبوس و اینترنت (فنالند.)2000 ،
 -3امواج رادیویی (برزیل.)2001 ،
 -4تشویق به استفاده از تکنولوژیهای جدید در میان
افراد مسن (سوییس.)2000 ،
 -5شهر دیجیتالی برای همه (برزیل.)2005 ،
-6یک میلیون نگاه (آرژانتین.)2006 ،
 -7پورتا  22جایی برای مشاغل جدید (اسپانیا،
.)2003
 -8بانک اطالعات (فنالند.)2001 ،
 -9فضاهای چندرسانهای در کتابخانه بارسلونا
(اسپانیا.)2005 ،
 -10فروشگاه رویاها (پرتغال.)2004 ،
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جدول  .7اهداف بهکار گرفته شده در حوزه مهاجرت و تجربههای تحلیل شده ،ماخذ :نگارندگان.
موضوع.
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مهاجرت

o
e

مثال.

هدف.

ن  -1شهری که در آن زندگی میکنم (اسپانیا،
 -1ایجاد همبستگی و مشارکت میان مهاجران و ساکنین سرزمی 
.)2008
میزبان.
 -2مرکز ملی حمایت از مهاجران (پرتغال.)2004 ،
 -2باال بردن آگاهیهای فرهنگی و اجتماعی مهاجران.
 -3پروژه به فضاهای آموزشی خوش آمدید (اسپانیا،
 -3برخورداری مهاجران از آموزش ،سالمت ،کار و سیاست.
 -4ترویج حق آزادی فرهنگی و دینی و تشویق به همبستگی .)2008
 -4مجمع ادیان شهرداری (اسپانیا.)2005 ،
اجتماعی.
 -5همزیستی در جوامع محله (اسپانیا.)2009 ،
 -5آموزش همزیستی مسالمتآمیز و صلحمندانه.
 -6کالسهای درس همسایگی (اسپانیا.)2007 ،
 -6ارتقا سالمت عمومی جامعه.
 -7ادغام اجتماعی مهاجران (اسپانیا.)2008 ،
 -7تشویق زنان مهاجر به مشارکت و کاریابی برای آنان.
 -8ایجاد مشارکت و اتحاد خانوادههای با سوابق مختلف ،همزیستی  -8کارگاه آشپزی بینالمللی (اسپانیا.)2008 ،
 -9مالقاتهای میان فرهنگی (اسپانیا.)2009 ،
میان سنین و فرهنگهای مختلف.
 -10اطالعات کامل ،خدمات پذیرش و مشاورهای
 -9کاهش سطح تبعیض اجتماعی.
برای مهاجران (اسپانیا.)2006 ،
 -10قدردانی از میراث فرهنگی و تاریخی گذشتگان مهاجران.
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توسعه استراتژی ادغام دانشآموزان مهاجر جدید است .محیط زیست را از طریق تجربه عملی و شخصی برای
در این راستا ،یک کارگاه سمعی و بصری زبان ،مطابق آنها تسهیل میکند.
با نیازهای خاص زبانی دانشآموزان تشکیل شده است.
شرکتکنندگان در تور شهر ،مجهز به تجهیزات ضبط  -8همزیستی ،مشارکت و صلح  -جمهوری کره
صوتی و تصویری هستند .دانشآموزان ،توضیحات  :2001بنیاد خاطرات  18می ،یک موسسه غیرانتفاعی
پیرامون فضاهای شهر را که به آنها داده شده است که برای قربانیان مبارزه علیه دیکتاتوری نظامی 1980
را ثبت میکنند و همزمان توضیح میدهند که چهکسی فعالیت میکرد ،در  30آگوست  1994برای بزرگداشت
هستند و از کجا آمدهاند .این امر ارتقا دانش آنها از روح دموکراسی با هدف ترویج اتحاد صلحآمیز در کره
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جدول  .8اهداف بهکار گرفته شده در حوزه همزیستی و مشارکت و تجربههای تحلیل شده ،ماخذ :نگارندگان.
موضوع.

هدف.

مثال.

همزیستی
صلحآمیز.

 -1ارتقا ارزشهای دموکراتیک در جهان و دفاع از صلح و حقوق
بشر.
 -2بهبود کیفیت آموزش و تبدیل آموزش تئوری به آموزش عملی.
 -3ایجاد مشارکت میان گروههای و کشورهای مختلف.
 -4پرورش استعدادهای شخصی و اجتماعی در میان جوانان.
 -5کاهش رفتارهای خشونتآمیز.
 -6افزایش سطح آگاهی شهروندان و تبادالت فرهنگی.
 -7توسعه احساس تعلق به مکان و تبدیل فضاهای بدون استفاده به
فضاهای با کاربری جدید و مفید.
 -8ساماندهی اوقات فراغت جوانان و تقویت کار گروهی در میان
آنها.
 -9آگاهسازی مردم از تنوعهای فرهنگی موجود در شهر و آموزش
احترام به هویت هر فرد بر اساس جنسیت ،خاستگاه فرهنگی و مذهبی.
 -10تسهیل مهاجرت افراد زیر سن قانونی.

 -1خدمات میانجیگرانه شهرداری (اسپانیا،
.)2008
 -2انجمن بینالمللی صلح گوانگجو (جمهوری
کره.)1999 ،
 -3باغ گلکاری (ایتالیا.)2007 ،
 -4خانه سنتاتین در کاتوویس (لهستان،
.)1998
 -5روز والدین ،نقش خانواده و مدارس در آموزش
جوانان (ایتالیا.)2006 ،
 -6برنامههای شبکه صلح (برزیل.)2001 ،
 -7آزمایشگاه اجتماعی جامعه در جستجوی
فرهنگ ،صلح و عدالت (کلمبیا.)2004 ،
 -8کمیته حمایت از حقوق کودکان و جوانان در
ایالت هاسکو (شیلی.)2005 ،
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و کمک به پیشرفت صلح و حقوق بشر در جهان با بشر و حفاظت از اقلیتهای قومی .تمرکز آموزشی این
همکاری  NGOهای ملی و بینالمللی و جنبشهای تجربه این است که مردم از اهمیت حقوق بشر آگاه شوند
فعال در دموکراسی و حقوق بشر ایجاد شد .برنامه تبادل و حقوق همه مردم بازسازی و تقویت شود.
روشهای بینالمللی شامل دو فعالیت اساسی است-1 :
مردم در فعالیتهای بینالمللی :آموزش یازده فعالیت در  -9یادگیری مادامالعمر  -برزیل  :2006در
 10ماه در رابطه با اصول جنبش دموکراسی  18می -2 .راستای تحقق این هدف ،در برزیل برنامهای تحت عنوان
ارسال کارورز به سایر کشورها ( 61نفر به  14کشور) برای زندگی و مدرسه جهانی اجرا شد .با توجه به وضعیت فعلی
انجام امور داوطلبانه .در میان این فعالیتها کمپینهای در برزیل که شامل مبارزه با فقر و نابرابریهای اجتماعی
مختلفی سازماندهی شدند جهت مقابله با نقض حقوق میباشد ،الزم است که هرکسی بهدنبال راهچارهای برای
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جدول  .9اهداف بهکار گرفته شده در حوزه یادگیری مادامالعمر و تجربههای تحلیل شده ،ماخذ :نگارندگان.
موضوع.

یادگیری
مادامالعمر.

A

هدف.

مثال.

 -1ارتقا آموزش حرفهای و تحصیلی کارمندان دولت.
 -2ساماندهی اوقات فراغت جوانان.
 -3مشارکت اجتماعی.
 -4فراگیری دیجیتالی و آشنایی با فنآوریهای اطالعاتی.
 -5ارتقا سطح دانش ،تولیدات و درآمد اقشار مختلف جامعه.
 -6بهبود سطح کیفیت سالمت کودکان ،جوانان و سالمندان.
 -7آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی و کاهش میزان تصادفات.
 -8ایجاد فرهنگ برابری زن و مرد.
 -9ایجاد سیاستهای توسعه پایدار و احترام به محیط زیست.

 -1پروژه  D.A.Rتبدیل هنر (پرتغال.)2001 ،
 -2پروژه آموزش بزرگساالن در شورای شهر
لیسبون (پرتغال.)2002 ،
 -3کشف عملکردهای شناختی در سالمندان
(برزیل.)2002 ،
 -4کارگاه حقوق بشر برای زنان (مکزیک.)2006 ،
 -5برنامه چشمانداز (لهستان.)2006 ،
 -6توسعه کالس درس دانشگاهی برای سالمندان
(اسپانیا.)2006 ،
 -7نمایشگاه فرش (برزیل.)2000 ،
 -8دانشگاه ثابت (فرانسه.)2007 ،
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ایجاد چشماندازی جدید برای آینده جوانان باشد .در
همین زمینه ،برنامه مدرسه جهانی و زندگی ،آموزشهای
حرفهای برای افراد کم درآمد و در خطر آسیبهای
اجتماعی ایجاد کرد ،تا آنها بتوانند شانس پیوستن به
بازار کار و ادغام در جامعه را داشته باشند .این مدرسه
دوره کارآموزی صنعتی برای کارمندان دستیار که شامل
 800ساعت آموزش دانشآموزان کم درآمد بین -18
 14ساله سیستم آموزش شهرداری بود ارائه کرد .این
فعالیتها بر آموزش ابتدایی کارگران و جوانان کم درآمد
با آسیبپذیری اجتماعی در راستای آموزش مادامالعمر و
چهار رکن دانش (یادگیری برای دانستن ،یادگیری برای
انجام دادن ،یادگیری برای زندگی اجتماعی و یادگیری
برای بودن) است .فعالیتهای آموزشی در کالس درس،
با کارآموزی حرفهای در محیط کار واقعی همراه با فراهم
آوردن فرصت استخدام برای کارآموزان جوان ،مطابق با
قانون کار برزیل تکمیل میشود.
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 -10اقدام علیه نژادپرستی و بیگانه هراسی –
سوییس  :2005این پروژه از طرف سازمان صلیب
سرخ سوییس و توسط واحد اقدامات اجتماعی شهر جنوا
مطرح شد؛ و تالشی است برای ایجاد اتحاد در میان
کودکان تازه مهاجر از سایر کشورها و کودکان بومی در
کالس اول مدارس ابتدایی با کمک معلمان و یک نفر به

عنوان واسطه .به خانوادههای سوییسی یا کسانی که برای
مدت مشخصی در این کشور زندگی میکنند ،پیشنهاد
میشود تا یک برنامه خوشآمد گویی به کودکان با زبان
بیگانه ترتیب دهند .مالقاتها بر اساس زمان ممکن برای
هر یک از خانوادهها (مهمانی نهار یا چای) برای یک دوره
سه تا شش ماهه سازماندهی شده است .تمامی خانوادهها
میتوانند بهطور رایگان در دورههای صلیب سرخ شرکت
کنند.
 -11پرورش سالمت – اسپانیا  :2009در ایتالیا،
کمیتهای برای انجام دادن تمرینات فیزیکی و ورزشی برای
شهروندان در تمامی گروههای سنی در محلههای شهر و
مراکز جمعیتی حومه شهر ایجاد شد .دالیل متعددی سبب
ایجاد این پروژه شد .یکی از مهمترین آنها ،فاصله مراکز
جمعیتی و محلههای مختلف از مرکز شهر بود و این یعنی
اینکه ،مردم نمیتوانند بهدلیل سخت بودن دسترسی به
محل اجرای فعالیتها در شهرداری مرکز شهر ،در اوقات
فراغتشان ورزش کنند .دلیل دیگر این بود که مردم
از اوقات فراغتشان برای مبارزه با بیتحرکی استفاده
کنند .این ابتکار بهطور ذاتی وظیفه اجتماعی مهمی را
به انجام رساند و باعث شد مردم بهجای درگیر شدن
با مسائل روزمره ،خانههایشان را ترک کنند و از حالت
افسردگی خارج شوند و باعث بهبود روابط شخصی و
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جدول  .10اهداف بهکار گرفته شده در حوزه مبارزه با نژادپرستی و تجربههای تحلیل شده ،ماخذ :نگارندگان.
موضوع.

مبارزه
با
نژادپرستی.
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هدف.

 -1ارائه خدمات آموزشی ،بهداشتی و اجتماعی به مهاجران و
آشناسازی ساکنان بومی با فرهنگ آنها.
 -2آشنایی مهاجران با شهر و تحکیم همبستگیهای اجتماعی.
 -3تضمین احترام به حقوق بشر ،مدارا وهمبستگی اجتماعی.
 -4ترویج فرهنگ صلح میان فرهنگهای مختلف.
 -5تشویق آزادی مذاهب و عقاید و انتشار واقعیتهای دینی و
همزیستی مسالمت آمیز.
 -6ایجاد یک شهر چند فرهنگی ،تمرکز بر فرهنگ بومی و احترام به
تفاوت فرهنگها.
 -7مشارکت گروههای مهاجر بهویژه زنان در فعالیتها  -8نگهداری
و حفاظت از میراثهای فرهنگی.
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مثال.

 -1امکانات دیداری -شنیداری وسیلهای برای
همبستگی اجتماعی (ایتالیا.)2003 ،
 -2کارگاههای چند فرهنگی (سنگال.)1999 ،
 -3گروه ابتکارات برای هماهنگی در شهر
(فرانسه.)2003 ،
 -4راهنمایی مدنی و همزیستی (اسپانیا،
.)2003
 -5پروژه عضویت (فنالند.)2004 ،
 -6مرکز اسناد و آزمایشگاه برای آموزش میان
فرهنگی (ایتالیا.)1991 ،
 -7تکثر قومی در مدارس (برزیل.)1994 ،
 -8محلههای دنیا در بارسلونا (اسپانیا.)2003 ،

جدول  .11اهداف بهکار گرفته شده در حوزه سالمت و تجربههای تحلیل شده ،ماخذ :نگارندگان.
موضوع.

سالمت.

مثال.

هدف.

 -1ارتقا و بهبود شیوه زندگی شهروندان و کمک به بهبود  -1آموزش پرستاران رسمی و غیررسمی برای مراقبت
از افراد با زوال عقلی (پرتغال.)2009 ،
سالمت عمومی کودکان به شکل اقتصادی و موثر.
 -2تقویت ارتباط میان مادران و کودکان و ارتقا آگاهیهای  -2لبخند در زندگی بدون کرمخوردگی دندان (فرانسه،
.)2000
بهداشتی.
 -3زندگی سالم (آرژانتین.)2010 ،
 -3افزایش ایمنی افراد جامعه.
 -4ایجاد مشارکت و برخوردهای سالم میان گروههای مختلف  -4پروژه میدانید چگونه نه بگویید (پرتغال.)2006 ،
 -5برنامه آموزشی تغذیه سن مدرسه (اسپانیا.)2009 ،
شهروندی.
 -6آموزش دوچرخهسواری به کودکان و (فرانسه،
 -5ترویج عادات و اصول یک زندگی سالم.
 -6بهرهمندی جوانان از تجارب سالمندان و تحکیم روابط میان آنها.)2008 .
 -7توسعه همهجانبه خانوادگی در محله شما (مکزیک،
 -7توسعه مهارتهای شخصی و اجتماعی دانشآموزان.
.)2009
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اجتماعی شود .زیرا کار مشارکتی بر خودمحوری ارجحیت
داده میشود .این فعالیتها یکسری از بازیهای سنتی
را بهمنظور تقویت و حفاظت بخش مهمی از میراثهای
فرهنگی پیشنهاد کرد .که از طریق آنها نسل جدید در
مورد فرهنگ و افراد مسن نکاتی را فرا میگیرند و از
خاطرات بازیهای دوران کودکی سالمندان لذت میبرند.
این بازیها شامل افراد معلول نیز میشود در نتیجه طیف
وسیعتری از مردم و اشخاص ویژه را شامل میشود.
از بررسی تجارب انجام شده و تحلیل معیارهای مربوطه،
جداولی ( )12-14به شرح زیر تهیه گردیده است که شامل
چندین موضوع اساسی در زمینه شهرهای آموزشدهنده
میباشند .اولین موضوع مهم در تحلیلهای صورت
گرفته ،متوسط تأمین معیارهای محیط آموزشدهنده
است .برایناساس ،مهمترین معیارهای شناسایی شده در
حوزه محیطهای آموزشدهنده (جداول شماره  )1 -11در
هر یک از پروژهها مورد تحلیل قرار گرفتند .در مرحله بعد،
تعداد تأمین معیارها در هر پروژه عالمتگذاری شد و در
نهایت عدد بهدست آمده در هر پروژه با نمونههای دیگر
که در آن قاره قرار دارند ،معدلگیری شده در محل مربوطه
درج گردید .بهعنوان مثال عدد  7/65نشان میدهد که؛
متوسط تأمین معیارهای هشتگانه در تجربههای صورت
گرفته در قاره آمریکا برابر با  7/65میباشد ،بهعبارت
دیگر تقریب ًا هر هشت عامل در تجربههای صورت گرفته
در قاره آمریکا مورد توجه بودند.
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معیارهای چهارگانه مدیریتی شامل معیارهایی هستند که
برای اداره شهرهای آموزشدهنده مورد توجه مدیران
است .این معیارها عبارتند از -1 :مشارکت شهروندی
 -2مدیریت و راهبری درست  -3احترام به حقوق دیگر
شهروندان  -4حساسیت نسبت به محیط .درصد فعالیت
 NGOها بیانگر آن است که در هر یک از پروژهها تا چه
اندازه گروههای مردمنهاد مشارکت داشتند .شاخصهای
مدیریت واحد شهری بهاین معناست که؛ طرحهای اجرا
شده تا چه اندازه با ساختارهای کلی مدیریت شهری
هماهنگ بودهاند .در هر تجربه بر اساس شواهد موجود،
امتیازی بهآن تجربه بر اساس تأمین شاخصهای مدیریت
واحد شهری داده شده است و برآیند آنها در جدول درج
شده است .درصد تمرکز بهاین معناست که تا چه اندازه
شهرداریها شخص ًا پروژهها را به اجرا رساندهاند و یا تا چه
اندازه آنها را برونسپاری کردهاند.
از بررسی مجموع  200تجربه انجام شده در کشورهای
گوناگون چهار قاره مختلف جهان ،در زمینه شهرهای
آموزشدهنده یازده معیار اصلی در زمینههای مختلف
که تأثیر اساسی بر زندگی افراد جامعه دارند حاصل
شده است .رعایت این اصول ،در احداث شهرها باعث
انتقال فرهنگهای صحیح زندگی به شهروندان میشود.
این یازده معیار اساسی عبارتند از -1 :ورزش و شمول
اجتماعی  -2ساماندهی اوقات فراغت  -3مدیریت
مشارکتی فضاهای آموزشی  -4فضا برای جوانان در شهر
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جدول  .12تحلیل موضوعهای اساسی در  200نمونه بررسی شده ،ماخذ :نگارندگان.
ردیف

نام قاره

متوسط تأمین
معیارهای هشتگانه

چهارگانه مدیریتی

متوسط درصد فعالیت
 NGOها

تأمین شاخصهای
مدیریت واحد شهری

1

آمریکا

7/65

3/86

85

72

2

اروپا

6/23

3/27

79

69

3

آسیا و اقیانوسیه

5/84

2/95

74

61

4

آفریقا

4/21

2/43

62

44

جدول  .13سهم تمرکز برنامههای آموزشی در  200نمونه بررسی شده ،ماخذ :نگارندگان.
ردیف

نام قاره

درصد تمرکز برنامههای آموزشی در حیطه اجرایی

درصد برونسپاری

1

آمریکا

38

62

2

اروپا

36

64

3

آسیا و اقیانوسیه

47

53

4

آفریقا

83

17
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جدول  .14سهم آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم در  200نمونه بررسی شده ،ماخذ :نگارندگان.
ردیف
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نام قاره
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آموزش مستقیم

1

آمریکا

69

2

اروپا

62

3

آسیا و اقیانوسیه

76

4

آفریقا

83

آموزش غیرمستقیم
31

مجموع آموزشها
100
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100

38

100

24

100
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نمودار  .6معیارهای شهرهای آموزشدهنده در دنیا ،ماخذ :نگارندگان.
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آموزشدهنده  -5اقدام علیه شتاب تغییرات آب و هوا
 -6فراگیری اجتماعی فنآوری اطالعات و ارتباطات -7
فرصتها و چالشهای مهاجرت  -8همزیستی ،مشارکت
و صلح  -9یادگیری مادامالعمر  -10اقدام علیه نژادپرستی
و بیگانههراسی  -11پرورش سالمت .در صورت احراز
تمامی این اصول میتوان امید داشت که شهر مورد نظر
یک شهر آموزشدهنده است و ارزشها و فرهنگهای
جامعه در این شهر به راحتی به شهروندان انتقال پیدا
میکند.
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 -6اصول و معیارهای طراحی شهر آموزشدهنده
در تهران
بر اساس مطالعات صورت گرفته پیرامون تجربههای
جهانی شهر آموزشدهنده و تجزیه و تحلیل اطالعات
حاصل از آنها ،و با توجه به شرایط و وضعیت موجود شهر
تهران ،و برنامههای مورد نظر شهرداری تهران ،پیرامون
مهارتهای شهروندی ،در این بخش به ارائه اصول،
معیارها و شاخصهایی برای تبدیل شدن تهران به یک
شهر آموزشدهنده پیشنهاد میگردد.
 1-6آموزش مهارتهای شهروندی در تهران
در زمینه مهارتهای مورد نیاز شهروندی که میتواند
آموزش داده شود نظرات و برنامههای متعددی بیان شده
و موارد چندی بهعنوان مهارتهای مورد نیاز شهروندی
ذکر گردیده است .در برنامههای اول تا چهارم توسعه
کشور اهدافی ذکر گردیده است که در آنها تاکید خاصی
بر شهروندی شده است .کمیت برنامه اول توسعه (-1372
 ،)1368مبتنی بر ده هدف کلیدی است که جهتگیری
محوری اهداف برنامه اول در کل ،با مؤلفههای اصلی
شهروندی اجتماعی و رفاه ،نسبت ًا همخوانی دارد .برنامه
دوم و سوم توسعه نیز بر اهداف مشابهی استوار است،
با این تفاوت که در برخی اهداف تصریح ًا مشارکت
سیاسی -اجتماعی پررنگتر شده است .برنامه دوم توسعه
بهنظر میرسد که از شهروندی رفاه ،بهسمت شهروندی
سیاسی ،بهمعنای مورد نظر دولت یعنی کمک به دولت
جهت انجام بهتر وظایف خود سوق داده شده است .در
قالب بخش سوم برنامه چهارم توسعه ،با عنوان توسعه
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سالمت ،امنیت انسانی و عدالت اجتماعی جهتگیری
خود را بهسمت تحقق الزامات و نیازهای شهروندی
رفاه و شهروندی اجتماعی معطوف داشته است (صرافی،
عبداللهی .)12-13 :1385 ،مژده وزیری ( )1385شانزده
مهارت را بهعنوان مهارتهای مورد نیاز شهروندی بیان
کردهاند که عبارتند از:
 -1مهارت حل مسأله؛  -2مهارت تصمیمگیری؛ -3
روابط موثر اجتماعی؛  -4مهارت همدلی؛  -5مهارت
مقابله با هیجان و استرس؛  -6بهکار بردن بهداشت؛
 -7مهارت خودآگاهی؛  -8تفکر انتقادی؛  -9تفکر خالق؛
 -10شهروند مسئول بودن؛  -11شهروند جهانی بودن؛
 -12مهارتهای حرفهای؛  -13مهارتهای اداره زندگی؛
 -14مهارت فنآوری اطالعات؛  -15مهارت بهکار بردن
نکات ایمنی؛ و  -16مهارتهای والدینی.
حسین لطفآبادی ( )1385مهارتهای هشتگانه دیگری
را برای زندگی شهروندی بیان کردهاند که عبارتند از:
 -1شناخت زندگی فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،فرهنگی،
ملی و دینی در کشور  -2سالمت جسمی و بهداشت
فردی و زیست محیطی  -3نظم ،قانون مداری و رعایت
عدالت  -4مناسبات سالم اجتماعی ،همدلی ،همدردی و
کمکرسانی  -5مهارتهای شغلی  -6داشتن شناخت
صحیح از خود و انتخاب شیو ه زندگی بر اساس تواناییها
و استعدادها  -7تفکر درست  -8سالمت و تعادل دستگاه
روانی و حل تعارضهای زیانبخش در زندگی درونی و
بیرونی.
بر اساس مهارتهای بیان شده در باال و شرایط موجود
در شهر تهران ،در مجموع هشت مهارت مورد نیاز برای
آموزش به شهروندان تهرانی ،در جهت تحقق هدف اصلی
پژوهش ،یعنی ایجاد شهر آموزشدهنده در شهر تهران را
پیشنهاد کردیم ،که عبارتند از:
 .1مهارتهای مورد نیاز در خانه :که شامل؛ -1
مصرف بیرویه آب و انرژی  -2نحوه مناسب نگهداری
مواد غذایی  -3الگوی صحیح تغذیه  -4بازیافت مواد
بازیافتنی میباشد.
 .2مهارتهای ارتقای هویت :که این مهارتها
شامل -1 :پیشینه تاریخی و هویت محله خود -2
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آسیبهای اجتماعی میشود.
 .3مبارزه با آلودگی هوا و ارتقا سالمت :از آن
جمله میتوان به -1 :آلودگی هوا و نحوه کاهش آن
 -2آلودگی صوتی و نحوه کاهش آن  -3نحوه مقابله
با برف و باران  -4مبارزه با حیوانات موذی  -5هزینه و
مشکالت عدمرعایت بهداشت در اماکن عمومی  -6سایر
آلودگیهای زیست محیطی  -6آشنایی با نحوه مقابله با
ناهنجاریهای شهری  -7نگهداری و دفع صحیح زباله،
اشاره کرد.
.4استفاده از حملو نقل عمومی :این مهارت
دربرگیرنده -1 :تبعات استفاده از وسایل حملو نقل
عمومی  -2آشنایی با عالئم راهنمایی و رانندگی -3
حقوق عابرین و وسایط نقلیه نسبت ب ه هم  -4محدوده
طرح ترافیک و زوج و فرد  -5آشنایی با نحوه نگهداری
خودرو  -6نزدیکترین پارکینگ عمومی به محل سکونت
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یا کار است.
 .5آمادگی برای حوادث غیرمترقبه :از جمله-1 :
مقابله با حوادث غیر مترقبه  -2کمکهای اولیه.
 .6مهارتهای محله و همسایگی :این مهارتها
 -1حقوق و تکالیف ساکنین آپارتمانها و همسایگان
نسبت به هم  -2روشهای مختلف زیباسازی محله را
در خود جای میدهند.
 .7احترام به قوانین و مقررات :ازجمله -1 :حقوق
متقابل شهروند و شهرداری  -2وظایف متقابل شورای
شهر و شهردار  -3بافت فرسوده و مزایای نوسازی این
بافتها  -4پروژههای عمرانی شهر تهران و محله خود
 -5محل هزینه درآمد شهرداری از عوارض نوسازی
 -6آشنایی با ساختار آموزشهای شهروندی  -7وظایف
شورایاریها  -8خدمات مرکز کارآفرینی شهر تهران
 -9مجوزهای مورد نیاز برای تعمیرات کلی ،جزیی و
بازسازی.
 .8مهارت شهروند الکترونیک :که  -1مفهوم
شهرداری الکترونیک و خدمات الکترونیک شهرداری
تهران  -2آشنایی با سامانههای اطالعرسانی را دربر
میگیرد.
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 2-6اصول شهر آموزشدهنده در تهران
اصل اول :توجه به آموزشهای غیرمستقیم محیط:
محیط بهعنوان یکی از عواملی تأثیرگذار بر زندگی فرد،
مجموعهای از آموزشها را به وی منتقل میکند و این
آموزشها ،در حقیقت القا کننده فرهنگهای مختلف
مورد نیاز زندگی روزانه بشر میباشند .از این رو یکی
از اساسیترین اصلها در طراحی تهران بهعنوان شهر
آموزشدهنده ،توجه به آموزشهای غیرمستقیم محیطی
و تبدیل این سیگنالها به فرمهایی میباشد که عالوهبر
قابل اجرا بودن تأثیرها اساسی در آموزش فرهنگها و
هنجارهای مورد نیاز جوامع بشری داشته باشد .در صورت
توجه به آموزشهای غیرمستقیم محیطی و داشتن توانایی
تبدیل آنها به فرمهای تأثیرگذار میتوان روح و فرهنگ
یک زندگی ایدهآل و مطابق با ارزشهای جامعه را به
شهروندان انتقال داد.
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نمودار  .7مهارتهای شهروندی مورد
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اصل دوم :آموزش متقابل شهروندان و مخاطبان شهر اصلی طراحی شهری ،خلق فضاهایی است که تعامل
برهم :بر اساس اصل اول ذکر شده در فوق ،محیط آداب ،با بستر و اقلیم بتواند بر فرهنگ و هویت بومی احترام
رسوم ،ارزشها و معیارهای فرهنگی و اجتماعی خاصی را گذاشته و به ارتقای آن کمک کند.
به انسان منتقل میکند .با توجه به اینکه تأثیر محیط بر
انسان ،متأثر از وضع روحی انسان در زمان ادراک محیط،
عوامل موروثی و زمینههای فرهنگی وی است ،این تأثیر
بر انسانهای مختلف متفاوت میباشد و هرکس بهمیزان
تواناییهای خود از یک شهر ،فرهنگی را میآموزد که
بهقدر مسلم متفاوت با برداشتهای سایرین میباشد .از
اینرو هرکس میتواند برداشتی که از شهر داشته است
را به دیگر شهروندان منتقل کند .در نتیجه باید به این
امر توجه داشت که زمینهای فراهم گردد که افراد بتوانند
نمودار  .8اصول مورد نیاز شهر آموزشدهنده در تهران،
برداشتها و یافته های خود از شهر را باهم به اشتراک
گذاشته و از هم تأثیر بپذیرند.
اصل سوم :تعامل جهانبینی حاکم بر شهر با  3-6معیارهای شهر آموزشدهنده در تهران
اندیشههای افراد :شهر ،مکانی است که بخش عظیمی با توجه به بررسی تجربیات انجام شده و مطالعات صورت
از فعالیتهای مربوط به زندگی انسان در آن جریان دارد گرفته ،این نتیجه حاصل شد که شهرها بهعنوان یکی از
و بسیاری از این رفتارها ،در تماس با محیط و فضاهای محیطهای اصلی که فرد ساعات زیادی از دوران زندگی
شهری تغییر پیدا کرده و شکلی جدید به خود میگیرد ،خود را در آن سپری میکند و آموزشهای زیادی را در
که زندگی بشر را تحت تأثیر قرار میدهد .از اینرو این محیط فرا میگیرند ،میتوانند تأثیر زیادی در انتقال
شهر و اصول و جهانبینیهای حاکم بر آن ،رابطهای و تعلیم فرهنگهای مثبت یا منفی در فرد داشته باشند.
تنگاتنگ و ناگسستنی با زندگی انسان دارد .خالقیت فرد در رابطه با آموزشهای انتقال داده شده توسط شهرها،
از باورها و اعتقاداتش شکل میگیرد و فضایی میآفریند مجموعهای از معیارهای اساسی که تأثیر مستقیمی بر
که دربرگیرنده این اصول باشد .در نتیجه ،جهانبینی فرد بهبود و ارتقا سطح زندگی شهروندان دارد استنتاج شده
در طراحیاش نمایان میشود .از سوی دیگر این فضاها است که با توجه به آموزشهای مهارتهای شهروندی
اصولی را به انسان میآموزند که زندگیاش را سامان موجود در سطح شهر تهران ،هر یک از معیارهای یازدهگانه
میبخشند .بنابراین اصول حاکم بر شهر و اندیشههای فوق در قالبهای جدیدی قابل دستهبندی میباشند.
فرد در تعامل مستقیم باهم قرار دارند و یکدیگر را شکل  -1شهروند الکترونیک :تکنولوژی اطالعات و
ارتباطات تحوالت گستردهای در تمامی عرصههای جامعه
میدهند.
اصل چهارم :اصل پویایی و تعاملی بودن انسان و شهر :بشری به دنبال داشته است که میزان پیشرفت یک جامعه
خلق فضاهای شهری بدون در نظر گرفتن خصوصیات به ویزان دسترسی و آشنایی صحیح شهروندان با این
افرادی که در آن فعالیت میکنند تقریب ًا امری غیرممکن دانش بستگی دارد .این عامل نقش تعیین کنندهای در
تلقی میشود .تقابل شهر و انسان باهم و رشد متوازن آموزش اصول صحیح فرهنگی -اجتماعی به شهروندان
آنها در فرآیند خدمت به نیازهای انسانی و برآورده کردن دارد.
توقعات آن و ایجاد آرامش وی در بنا در دنیای امروزه  -2ایجاد فضاهای ارتباطی مطلوب شهری:
یکی از ملزومات میباشد .در حقیقت یکی از آرمانهای دسترسی راحت و مناسب برای همه استفادهکنندگان،
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هماهنگی سیستمهای حمل و نقل با امکانات و
ظرفیتها ،تاکید بر پیاده ،امکانات جابهجایی مطمئن
مردم و برای رسیدن به خدمات مورد نیاز ،باید این معیار
در جامعه و شهر تأمین شود .هراندازه دسترسی به محیط
کاملتر باشد ،محیط برای آموزش شهروندان مناسبتر
خواهد بود.
 -3توجه به اقلیم و فضاهای سبز :وجود عرصهها
و فضاهای سرسبز ،حضور گیاهان در فضاها و عرصههای
مختلف شهری و حفظ تنوع گیاهی در نتیجه توجه به
این معیار حاصل میشود .طبیعت میتواند بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم در آموزشهای محیطی ظاهر شود.
محیطها تا اندازهای که با طبیعت هماهنگاند ،توسط
مردم دوستداشتنیتر ارزیابی میشوند .این معیار سبب
هویتبخشی به محیط فیزیکی ،دلپذیر بودن پیادهراهها،
تاکید بر جنبههای مثبت زندگی و کاربرد صحیح مبلمان
شهری میشود.
 -4تاکید بر محله و توسعه تعامل فرهنگی
و اجتماعی :اجرای این معیار سبب توسعه روابط
میان مردم ،تاکید بر کاالهای داخلی به جای کاالهای
لوکس خارجی ،افزایش آشنایی مردم با یکدیگر خواهد
شد .روابط محلهای میتواند از مطالعه سطح و کیفیت
تعامل شهروندان با یکدیگر تشخیص داده شود .وجود
این معیار در شهر سبب تشویق جمعگرایی و حضور در
جمع ،افزایش میزان حضور در محله و دیگر عرصههای
عمومی ،تاکید بر تعامل میان گروههای مختلف فرهنگی و
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اجتماعی و ارتقای تعامل خواهد شد .ارتباط و آشنایی میان
نسلها در زمان حضور انسانها در عرصههای گروهی و
فضاهای مشترک ،موجب شکلگیری نوعی تعامل میان
آنها میشود که نقش مهمی در انتقال ارزشها میان
افراد و گسترش میدان آموزشهای شهروندی میشود.
 -5سالمت و ایمنی :رعایت این اصل در جامعه
موجب ایمنی و سالمت در به مقصد رسیدن ،حفظ
استاندارهای محیط فیزیکی و کمترین ریسک در تداخل
وسایط نقلیه با عابرین پیاده میشود .تأمین این معیار به
معنی احساس ایمنی برای حضور در فضا ،پیشگیری فعال
از وقوع جرم ،زمینه مناسب برای کار و فعالیت و احساس
عدالت اجتماعی در عرصههای عمومی و فضاهای شهری
است .حفظ ایمنی به شیوههای غیرمستقیم با توسعه
حضور شهروندان در محیط جایگاه ویژهای دارد.
 -6هویت اسالمی و ایرانی :تاکید بر باورهای
اسالمی و ایرانی ،توجه هنجارهای منبعث از فرهنگ
اسالمی و ایرانی ،تاکید بر نماد و نشانههای هویتی مبتنی
بر ارزشهای اسالمی و ایرانی از دستاوردهای بسیار مهم
این معیار است .هویت ایرانی اسالمی در عرصههای
عمومی و فضاهای شهری از اهمیت بهسزایی برخوردار
است .بهصورتی که در بسیاری از موارد شهروندان،
رضایت و عدمرضایت خود را از محیط به کاربرد آن منوط
میدانند ،هرچند نتوانند آن را به زبان آورده ،یا مطرح
سازند ،هویت ایرانی -اسالمی عرصههای عمومی و
فضاهای شهری را آشناتر نشان میدهد.
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جدول  .15معیارها و شاخصهای طراحی شهر آموزشدهنده در شهر تهران ،ماخذ :نگارندگان.
2

شهروند الکترونیک

معیارها

1

تعریف

 -1تشکیل جوامع اطالعاتی
 -2خلق فضای مجازی
آموزش مناسب به زنان،
کودکان و سالمندان

1

3

سالمت و ایمنی

توجه به اقلیم و فضاهای سبز

 -1ایمنی و سالمت در به مقصد رسید -1 .هویتبخشی به محیط فیزیکی
 -2دلپذیر بودن پیادهراهها.
 -2حفظ استاندارهای محیط فیزیکی
1

 2برقراری ارتباط میان نسلها 2

ایمنی در ساختار پیادهراهها

هارمونی و هماهنگی گیاهان در فضاهای
1
شهری

جمعآوری صحیح زباله از محیط.

2

مبلمان مناسب (برای خیابان و غیره)

3

افزایش امکانات

3

جمعآوری فاضالب و آبهای
سطحی

3

هماهنگی با اقلیم و آب و هوا

4

آمار میزان سطح سواد
جامعه

5

D
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4

بهداشت عمومی محیط

4

بهداشت عمومی محیط و بوی خوش

دید کافی نسبت به جامعه
جهانی

5

تغذیه سالم

5

ترویج کاالهای دوستدار محیط زیست

زندگی سالم با تشویق تحرک

6

توجه به بازیافت و مواد بازیافتشدنی

7

احساس پیشرفت

7

ایمنی فعالیتهای جمعی

7

کاربرد نماهای آشنا و چشمنواز

معیارها

4

فضاهای ارتباطی شهری

6

توسعه روابط محلی و تعامل
فرهنگی اجتماعی

8

هویت اسالمی و ایرانی

تعریف

 -1دسترسی راحت و مناسب
برای همه استفاده کنندگان
 -2هماهنگی سیستمهای
حمل و نقل با امکانات و
ظرفیتها
 -3تاکید بر پیاده
 -4امکانات جابهجایی مطمئن
مردم برای رسیدن به خدمات
مورد

شاخصها
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 6ارتباط سازمانهای مربوطه 6

 -1تاکید بر باورها اسالمی و ایرانی
 -2توجه هنجارهای منبعث از فرهنگ
اسالمی و ایرانی
 -3تاکید بر نماد و نشانههای هویتی مبتنی
بر ارزشهای اسالمی و ایرانی

iv

1

خوانایی دسترسیها

1

2

دسترسی به مترو

2

r
A

امکان اجرای آیینهای ملی و
مذهبی

1
2

ارجاع خاطرههای فرهنگی

وجود عناصر فرهنگی

3

آرامش و هماهنگی محیطی

4

دسترسی به تاکسی
درونشهری

4

عدمحضور عناصر با مقیاس بزرگ

4

پیرایش محیط از عناصر زائد

5

پیادهراهواری مسیرها

5

قرار گرفتن خدمات عمومی و
بهداشتی

5

تناسب میان کالبد و کاربریها

6

عدم مزاحمتهای خیابانی

6

تاکید بر مشاغل محلی و بومی

7

امکان بازی کودکان و
نوجوانان
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وجود مرکز محله طراحیشده

h
c

حضور نمادهای اسالمی و ایرانی

 3دسترسی به اتوبوس تندرو 3
شاخصها

o
e

 -1توسعه روابط میان مردم
 -2تشویق جمعگرایی و حضور در
جمع
 -3افزایش میزان حضور در محله و
دیگر عرصههای عمومی
 -4ارتقای تعامل ،ارتباط و آشنایی
میان نسلها

دوفصلنامه مديريت شهري

 7خردهفروشی و نیازمندیهای روزمره

6

تشویق رفتارهای هماهنگ با فرهنگ
اسالمی ایران توسط محیط
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 -7نتیجهگیری و جمعبندی
امروزه بیشتر از هرزمان دیگری ،شهرها تبدیل به
محیطهایی برای آموزش ارزشها ،فرهنگها و معیارهای
جامعه شدهاند .در این راستا شهر ایرانی بهعنوان یکی
از کهنترین شهرهای تاریخ ،نباید از این امر مستثنی
واقع شود .بهعبارت دیگر ،شهرهایی که ساخته میشوند
و مجموعه فعالیتهای بشری در آنها صورت تحقق
میپذیرد نیز باید طوری طراحی و خلق شوند که فضایی
باشند برای آموزش اصول اساسی و حیاتی زندگی به
شهروندان .از آنجایی که شهر با فضاهای شهری ساخته
و تعریف میشود ،اصولی که میتوانند نقش تعلیمی در
محیطهای شهری داشته باشند میتوانند این نقش را در
شهرها نیز اجرا کنند .با مرور و مطالعه تجربههای جهانی
در زمینه شهرهای آموزشدهنده ،چهار اصل اساسی برای
تبدیل شهر تهران به شهر آموزشدهنده بهدست آمد
که عبارتند از :توجه به آموزشهای غیرمستقیم محیط،
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آموزش متقابل شهروندان و مخاطبان شهر برهم ،تعامل
جهانبینی حاکم بر شهر با اندیشههای افراد ،اصل پویایی
و تعاملی بودن انسان و شهر .این اصول همگی قابلیت
کاربرد در ایران را داشته و میتوانند در اجرای شهرهای
آموزشدهنده بهعنوان یک اصل کلی بهکار گرفته شوند.
براساس اصول بیان شده ،میتوان چارچوبهای الزم
برای هدایت برنامههای مدیریت شهری در حوزه شهر
آموزشدهنده را برنامهریزی نمود.
تمامی معیارهای آموزشی که از بررسی تجربیات صورت
گرفته در سطح چهار قاره بهدست آمدهاند ،قابلیت
کاربرد در سطح شهر تهران را دارا نمیباشند .از میان
تمام معیارهای شناسایی شده ،معیارهای متناسب با شهر
تهران ،در قالب شش معیار اصلی ،جمعبندی شدهاند.
این معیارها به سبب ویژگیهای فراگیر خود ،با شرایط
اجتماعی و فرهنگی ایران سازگاری قابل قبولی دارند.
در نمودار مربوط (نمودار شماره  ،)9همه این عوامل
بیان شدهاند .تمامی این معیارهای ششگانه در صورت

v
i
h

c
r

A

نمودار  .10مطابقت معیارهای جهانی با معیارهای شهر تهران ،ماخذ :نگارندگان.

www.SID.ir

کاربرد صحیحشان در طراحی شهری ،میتوانند یک شهر
آموزشدهنده ایجاد کنند و محرکی باشند برای حرکت رو
به جلوی شهرهای معاصر ایران .شهر تهران نیز میتواند
بر اساس چنین الگویی به شهری آموزشدهنده تبدیل
شود .استخراج معیارهای ششگانه بیان شده براساس
نیازهای واقعی شهر تهران ،این فرصت را ایجاد میکند
که مدلهای جهانی شهرهای آموزشدهنده ،بتواند به
شکل بومی شده ،در شهر تهران به اجرا درآید .معیارهای
ششگانه استخراج شده و شاخصهای مربوط ،ابزاری
هستند که براساس آن میتوان مدل عملیاتی مورد نیاز
برای تبدیل شهر تهران به یک شهر آموزشدهنده را
برنامهریزی کرده و به اجرا درآورد.
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