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   چكيده

هاي بالقوه  عنوان بخشي از فضاهاي پررونق شهري، به دليل دارا بودن ظرفيت مراكز آموزش عالي به

باالي جامعه شهري از جمله مستعدترين فضاهاي فرهنگي شهري در فرهنگي و ارائه خدمات در سطح 

هاي خاص  اين مراكز در نقاط شهري به سبب ويژگي. روند شمار مي ي پايدار فرهنگ شهري به توسعه

شهرها را به  سازي و ارتقا عملكردي فرهنگ شهرنشيني در كالن خود، كاركردهاي متنوعي در فرهنگ

عنوان فضاي مطلوب شهري در الگوسازي  آموزش عالي به ابعاد و ماهيت مراكزعهده دارند، لذا شناخت 

هاي زندگي شهري و توسعه فرهنگ شهري اهميت بسياري  و ايجاد بستر مناسب جهت انتقال ارزش

دهند كه  هايي را در ادبيات تحقيق نشان مي فرهنگ شهري و مراكز آموزش عالي مفاهيم و ديدگاه. دارند

در اين مقاله سعي شده است . اند هاي نظري افرادي است كه در اين سطح تحقيق كرده زهبرخاسته از حو

اي و بررسي مباني نظري به روش تحليل محتوا به  آوري اطالعات از طريق كتابخانه ضمن جمع

معرفي جايگاه مراكز آموزش عالي در ارتقاي  منظور و در پايان به پاسخ دهد، هاي مطرح شده پرسش

هايي  پيشنهادها و توصيهها ري و دستيابي به توسعه پايدار فرهنگ شهري در كالنشهرفرهنگ شه

 .يك مدل تحليلي ارائه نمايدبراساس 

          
  . فضاي شهري، فرهنگ شهري، توسعه پايدار شهري، كالن شهر، مراكز آموزش عالي: كليدواژگان
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  مقدمه 

مسائل و مشكالت زندگي  همراه با شهرهاتوسعه شتابان شهرنشيني و گسترش روز افزون 

بخش . است كردهدچار مشكل در كشورهاي در حال توسعه شهري، مديريت كالنشهرها را 

دهنده نوعي  كه نشان ،مشكالت، ريشه در سطح فرهنگ عمومي شهرنشيني  دارد اين بزرگي از

هاي  همه زمينه درهايي  ناهنجارياست كه ناپايداري و ماندگي فرهنگي در فضاي شهرها  واپس

ريزان و  برنامهبه همين علت  .را بدنبال داشته استاقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي 

هاي فرهنگي شهري را احساس  ريزي مديران شهري بيش از پيش ضرورت توجه به برنامه

از آنچه اند كه شهر بيش  اين ضرورت را دريافته اًاخير شهري انريز عالوه بر اين برنامه .كنند مي

ريزي شهري منطقي و واقعي  هويتي فرهنگي دارد و لذا هر گونه برنامه ،شد كه پيشتر تصور مي

هاي الزم را نسبت به هويت فرهنگ شهرها و نيز تقويت هويت فرهنگي  حساسيت ،بايد مي

   ).56 :1380بيانجي( شهروندان در زندگي شهري مدرن در خود داشته باشد

شدن اصل توسعه پايدار، توجه به اصل پايداري هر چه بيشتر مورد با توسعه شهرها و مطرح 

ويژه در شهرها نشانگر عدم تحقق  مسائل و مشكالت موجود به. گيرد سوال قرار مي

ها  ها، زمينه ريزي هرگاه در برنامه). 96: 1378كاظمي،  موسي(هاي پايداري در آنها است  مشخصه

تر و پايدارتر  توجه قرار گيرند، روند توسعه سريعو شرايط توسعه اجتماعي و فرهنگي مورد 

فرايند توسعة پايدار شهري در روند روبه رشد خود ). 8: 1384شماعي و پوراحمد،(خواهد بود 

توان، مراكز آموزش عالي را يكي از اين عوامل  ، كه ميهاي مهمي وابسته است به شاخص

 پذيرد، شكال متفاوتي صورت ميهاي گوناگون و شهرهاي مختلف به ا دانست كه در عرصه

ها و ظرفيتهاي فرهنگي شهروندان و نيروهاي اجتماعي  آموزش عالي در گسترش قابليت مراكز

دهي شيوه يادگيري رفتار برخورد مناسب  آموزش عالي در شكل. واقعيتي انكارناپذير است

به عهده دارد،  هاي توسعه پايدار نقش بسيار مهمي هاي آينده با توجه به ضرورت ويژگي نسل

به نقش آموزش عالي در دستيابي  21فصل دستور كار  40فصل از  9طوري كه به صراحت در  به

به توسعه پايدار تأكيد و به روشني اذعان شده است كه آموزش عالي در راستاي دستيابي به 

اي،  اورهسازان آينده و ارائه خدمات مش گيرندگان و تصميم توسعه پايدار از طريق تربيت تصميم

 كند فني، آموزشي و پژوهشي پيش فرايندهاي توليد دانش و انتقال آن در جامعه ارتباط برقرار مي

يكي از  عنوان آموزش عالي به ماهيت مراكز شناخت ابعاد و بنابراين .)133: 1385، علي بيگي(
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 .بسياري دارداهميت ارتقاي فرهنگ شهرنشيني   درها كالنشهر تأثيرگذارترين فضاهاي فرهنگي

سطح فرهنگ شهرنشيني و سطح كيفي زندگي شهروندان از نظر تأثيرگذاري  قأارت مقاله، در اين

ي، مأموريت مراكز پيشنهاددر پايان با ارائه يك الگوي و  شود ميمراكز آموزش عالي بررسي 

 مقاله ينا. كند ها را  معرفي ميدر كالنشهرآموزش عالي در ارتقاي توسعه پايدار فرهنگ شهري 

ارائه شده است، در تبيين نقش عملكرد فضايي مراكز آموزش عالي در  1از مدلي كه در شكل 

 .                        گيرد توسعه پايدار فرهنگ شهري بهره مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و دستيابي  نقش مراكز آموزش عالي در ارتقاي فرهنگ شهريالگوي تحليلي تحقيق،  :1شكل

 فرهنگي شهر پايدار به توسعه

  هاي نظري رساله دكتري يافته - نگارنده: مأخذ
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  روش تحقيق 

اي و بررسي مباني  آوري اطالعات از طريق كتابخانه ضمن جمعدر اين مقاله سعي شده است 

 وجود مراكز«نظري به روش تحليل محتوا با نگاهي موشكافانه و عميق به اين سه پرسش كه 

فرهنگ شهرنشيني و رفتارهاي مطلوب شهروندي در كالنشهرها چه آموزش عالي در ارتقاي 

تأثيري داشته است؟ مراكز آموزش عالي در كاهش شكاف ميان فرهنگ شهرنشيني و وضعيت 

شهر از  اند؟ احداث يك مركزآموزش عالي در يك منطقه از كالن مطلوب شهري چه نقشي داشته

پاسخ داده شود، به ي را به دنبال داشته است؟نظر عملكردي در حوزه پيراموني خود چه تأثيرات

عبارت ديگر، با نگاهي به مفهوم مراكز آموزش عالي و توسعه پايدار فرهنگ شهري در قالب 

ها در ارتقاي فرهنگ  يك چارچوب مفهومي سعي خواهد شد تا نقش و تأثير اين مؤلفه

  .ها بررسي شود شهرنشيني در كالنشهر

  

  مروري بر ادبيات موضوع

   در مكاتب و نظريات جغرافيايي 1فرهنگ شهري هاي مربوط به ديدگاه •

فرهنگ شهري و عوامل مؤثر بر آن به ويژه بررسي نقش مراكز آموزش عالي در توسعه فرهنگ 

هاي رشد  عوامل يا پديده گردد كه بتوان با انتخاب يك نظريه همه ابعاد و شهري، مانع از آن مي

گيري اين مسئله مكاتب و  در تبيين علل شكل تحليل نمود، فرهنگ شهري را در چارچوب آن

   .شود اند كه در ادامه به آنها اشاره مي هايي پرداخته انديشمندان بسياري به ارائه ديدگاه

پيشگام بوده و براي  در پرداختن به موضوع فرهنگ شهريمكتب جغرافياي شهري شيكاگو 

اين مكتب وارد مطالعات جغرافياي شهري  توسط پيشگامان موضوع فرهنگ شهري نخستين بار

هاي اكولوژيكي از شهر بودند و شهر تأثير برداشت به شدت تحتاين مكتب مفسران . شده است

هايي نظير فرايندديدند كه موجودات زنده در درون آن همراه با  را همانند يك اكوسيستم مي

گيري  تقاد آنان را به اين نتيجهكنند و همين اع زيست مي ...رقابت و همكاري، سازش و توافق

رساند كه همچون طبيعت استانداردهايي از رفتار در محيط شهري وجود دارد كه در همه جا 

مباحثي از فرهنگ و » شهر« پارك در اثر خود با عنوانرابرت ) sennett,1970:16(ثابت است 
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هاي  ا و گرايشه سنت رفتار انساني در محيط شهري را مطرح كرده است و آداب و رسوم،

شهر شامل مردمي است كه آن را  ،به اعتقاد پارك .داند سازمان يافته را در شهر اصلي اساسي مي

   .)Ibid, 91( اند و يك محصول طبيعي بويژه طبيعت انساني است ساخته

در سال  .است جغرافياي فرهنگي نو تأكيد بر مطالعات شهري يكي از مباحث اساسي  مكتب

عنوان يك  انداز را به مرفولوژي چشم ساور جغرافيدان معروف مكتب بركلي،كارل  ،1925

انداز فرهنگي اساس مطالعات شهري  در اين نگرش، چشم. دستگاه واحد جغرافيايي مطرح كرد

  هاي ن مكا و ها زباني و سازمان يافتن آنها در محله هاي فرهنگي، مذهبي، بندي گروه است و طبقه

انداز  انداز فرهنگي، در واقع همان چشم چشم. )133: 1385، شكويي( شود شهري بررسي مي

هاي فرهنگي ضمن سكونت خود در سطح زمين به وجود  اي است كه گروه ساخته شده

اندازهاي طبيعي خود  فرهنگي ملهم از چشم انداز هر منطقه مسكوني داراي چشم .آورند مي

كه برخي جغرافيدانان فرهنگي  ،ميت داردقدري اه مطالعه ابعاد رويت پذير فرهنگها به. است

جغرافيدان از آن رو به ). 43: 1388، فني( اند عنوان مركز توجه جغرافيا شمرده انداز را به چشم

 كند پردازد كه به فهم و تشريح الگوهاي فضايي كمك مي مطالعه تغييرات در طول زمان مي

 ).15: 1380،راونتري(

كه به هاولي پديد آمد،   مطالعات اكولوژيك به وسيله آموسرويكرد جديدي در  ،1950در دهه 

تأكيد بر  اين مكتبويژگي مهم . معروف شد )بوم شناسي فرهنگي(ي مكتب جغرافياي اكولوژيك

هاي مختلف اجتماعي بود و  يابي ميان گروه تفاوت ثر درؤعنوان تنها عامل م عامل فرهنگ به

تمي و در نظرگرفتن عامل اقتصادي در تبيين مهمترين دستاوردهاي آن توجه به نگرش سيس

گزيني  گذاري مكتب جديد اكولوژيك، تحليل جدايي با پايه .بود هاي اجتماعي شاخص

گيرد و در هر يك  گزيني فضايي آنها قرار مي اكولوژيك، در مسير مطالعه طبقات جامعه و جدايي

   ).132: 1385، يشكوي( شود هاي اجتماعي، نگرشها و رفتارها بررسي مي از حوزه

برداري از  هاي ذهني مردم و پرده در پي كشف و شناخت نقشه مكتب جغرافياي رفتار فضايي

در واقع، در اين مكتب جغرافيايي، تأكيد و گفتمان ميان . هاست ادراكات عميق آنها درباره مكان

عنوان  افراد بهدر جغرافياي رفتار فضايي،  .استجامعه و فضا، مورد توجه فرهنگ صورت ذهني، 

انسانهاي آگاه با دريافت آگاهي از محيط اطراف خود و برخورد با آن، در فضاي جغرافيايي به 

ترين تحقيقات در  ، يكي از اساسي1960در سال . )111: 1385، شكويي( پردازند ايفاي نقش مي
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ازي آمريكا، در هاي شناختي، به وسيله كوين لينچ، استاد معماري و شهرس زمينه تأثيرگذاري نقشه

عوامل متحرك هر شهر، خاصه مردم و  :گويد لينچ مي. سه شهر امريكايي صورت گرفت

ثرند كه عوامل ثابت جسم شهر، و ؤهاي آنان، همانقدر در ايجاد تصوير هر شهر در ذهن م فعليت

   ).11: 1385 لينچ(هستند ند بلكه خود نيز جزئي از آن هست آدميان نه تنها ناظر مناظر شهر

  

  شهري در مطالعات مراكز آموزش عالي پيشينه بررسي عوامل فرهنگي و •

گذرد، اما زمان زيادي نمي 1مورد فرهنگ شهرنشيني اگرچه از زمان مطالعات دقيق و عملي در

اي است كه همواره از زمان تشكيل نخستين شهرها به دست انسانها وجود فرهنگ شهري مقوله

اي جديد و حاصل دوران مدرن  ساختاري و كاركردي پديده فرهنگ شهري به لحاظ. داشته است

 ).Barnett, 2003: 4( است و مستلزم صرف زمان و تالش بيشتري است تا نهادينه و كارآمد شود

شهر به ارائه  از جمله  كساني كه مطالعات آنان در زمينه بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي در

هري و نقش فرهنگ در زندگي شهروندان و فضاي هاي مهمي در حوزه تحليل تجربه ش نظريه

فرانكو  جورج زيمل، ،سلويس وير رونالد اينگلهارت، افرادي چون شهري انجاميده است،

كه در مطالعات هستند ... و كوئين لينچ  هاروي،  راپاپورت، لوئيس مامفورد، ديويد امس ،بيانجيني

هاي  سابقه بررسي. اند كردهعوامل فرهنگي در شهرها توجه و تأكيد و  خود به موضوع فرهنگ

گردد، از پيشگامان اين دوره رونالد  در آمريكا باز مي 1930ميداني در اين زمينه به حدود دهه 

كوشيد تحوالت » تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي«اينگلهارت است كه در كتابش به نام 

  ).38: 1388فني، (نقد و بررسي كند ارزشي در جوامع صنعتي را 

معتقد است، فضاي شهري از طريق و داند،  هاروي فضاي شهر را محصول فرهنگ مي

سياسي و فرهنگي جامعه آن را  انسان، شرايط اجتماعي،  است و هاي طبيعي نظام يافته فرايند

طيف اهداف كننده  فضاي شهري حامل و آيينه فكر، فرهنگ، طبيعت و منعكس. دهد شكل مي

   ).Harvey, 1996: 45(ها و نهادهاي انساني است  اجتماعي، فناوري، ارزش

به مطالعه » زندگي فكري و كالنشهر« با عنوان مقاله خود در باره فرهنگ شهر جورج زيمل در

زيمل چگونگي تأثيرگذاري وسعت و اندازه  .هاي شهري پرداخته است عنصر فرهنگ در محيط
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امس راپاپورت در  ).157: 1380، ساوج و وارد( دهد زندگي فرهنگي نشان ميها را در  سكونتگاه

ها  هاي محيطهاي كالبدي در فضاي شهرها، اين تفاوتها را ناشي از تفاوت فرهنگ بررسي تفاوت

ها و شيوه زندگي  داند و معتقد است بهترين راه تجربي ساختن فرهنگ، شناخت نظام فعاليت مي

كه  استدر نظر راپاپورت، سازماندهي چهار عامل در محيط شهر  ريزي شهري است، برنامه

لوئيس مامفورد در كتاب  .)Rapoport-1977: 9-14( فضا، معنا، ارتباط و زمان؛ عبارتند از

اي كه در  در بررسي نقش فرهنگ در توسعه شهرها معتقد است، شهر به گونه »فرهنگ شهري «

 .)Mumford, 1938: 3( ت و فرهنگ جامعه استتوان يافت نقطه اوج تمركز قدر تاريخ مي

تواند با  ها اعتقاد دارد، هر شهري مي اولسن در مطالعه نقش فرهنگ در پيدايش و توسعه شهر

تواند با تكرار  رنگها و حركتها تعجب و شادي بيافريند، مي بافتها، تقابل غيرمنتظره اشكال،

تواند نمادي از اعتقادات،  اطمينان ايجاد كند، مي اشكال، بافتها، رنگها و حركتهاي آشنا، آرامش و

  . )Olsen 1980: 283 ( ويژگيها و نهادها باشد

ريزي  فرهنگ و برنامه مؤثرنقش  » فرهنگ شهري«فرانكو بيانجيني در مقاله خود با عنوان 

 :نويسد را مورد تأكيد قرار داده و مي ريزي شهري شهرهاي امروزي مديريت و برنامه فرهنگي در

شد  كه شهر بيش از آنچه كه پيشتر تصور مياند  اين ضرورت را دريافته اًاخير شهري انريز برنامه

هاي  حساسيت ،بايد ريزي شهري منطقي و واقعي مي هويتي فرهنگي دارد و لذا هر گونه برنامه

الزم را نسبت به هويت فرهنگ شهرها و نيز تقويت هويت فرهنگي شهروندان در زندگي 

گرايي در  زمينه«تواليي در مقاله . ) 56: 1380،بيانجي( ن در خود داشته باشدشهري مدر

  ريزي مورد توجه عنوان يكي از اركان بسيار مهم در شهرسازي و برنامه ، فرهنگ را به»شهرسازي

هاي پايداري است كه بهترين تناسب را ميان زمينه  شهرسازان ايجاد مكان  قرارداده است، وظيفه

  .)40: 1380،تواليي( انتظارات كاربران فراهم آورند كالبدي، نيازها و فرهنگي،

شناسي اجتماعي در شهر مورد  هاي اجتماعي را از نظرآسيب داود نامي نقش فرهنگ و سرمايه

هاي گوناگون زمينه  ناآشنا و بيگانه با فرهنگ  ورود جمعيت  گويد، مي مطالعه قرار داده است و

تحليل «بحريني در كتاب . )262: 1386، نامي( آورد اجتماعي فراهم ميهاي  بروز آسيب را براي

به بررسي نقش فرهنگ شهرنشيني در ايران پرداخته و سازمان فضايي شهر را  »فضاي شهري

نويسد هر فعاليتي كه توسط انسان  مي داند و هاي فرهنگ و فعاليتهاي فرهنگي مي نتيجه كاركرد

ون، عادات، آداب و فرهنگ است و فرهنگ نتيجه مقررات نامدمتكي به  گيرد، اساساً صورت مي
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  ).10: 1386، بحريني(هاي متداول زندگي است  شيوه ها و ها، سبك سنت رسوم،

هاي ايران  گيري و رشد شهر هاي مربوط به فرايند شكل رهنمايي در آثار خود بويژه بررسي

ريزي شهري و  است و بر ضرورتهاي اجتماعي و فرهنگي در برنامه كردهعوامل فرهنگي توجه 

هاي فرهنگي يعني تنسيق روابط  به اعتقاد او ضرورت .نمايد كيد ميأتهيه طرحهاي شهري ت

و ضرورتهاي فرهنگي يعني هدايت  ،مند كردن آنها اجتماعي در درون شهرها، از طريق نظام

و درك اينگونه ضرورتها كه ... قاي فرهنگ شهرنشينيمسير بالندگي و ارت فعاليتهاي فرهنگي در

 ريزان شهري است انساني و رفتاري و نه فيزيكي و ابزاري دارند، برعهده برنامه منشأماهيت و 

 ). 25- 6: 1383،حسيني رهنمايي و شاه(

چون هنري وبر، پيتر ماركوس و كاس هم افرادي زمينه مراكز آموزش عالي در توسعه شهرها در 

الگوي پراكنش در خصوص  ...، وهايال، ويم ويول و ديويد سي پري و اليزابت استروم آنه پوتر، 

 كالبدي، اجتماعي و همه ابعاد فضايي،در فضايي مراكز آموزش عالي و تأثيرات اين مراكز 

پوتر تحت  پيتر ماركوس و كاسار اين مطالعات كاز جمله  .اند اتي انجام دادهمطالعر فرهنگي شه

ويژه از نظر  ، آثار عملكردي اين مركز را از ابعاد گوناگون به»عنوان بزرگترين دانشگاه كلمبيا«

دانشگاه كلمبيا يكي از سه  :نويسند و مي كردهعملكردهاي اقتصادي در توسعه شهر بررسي 

كه نقش آن  استدولتي شهر  دانشگاه بزرگ بعد از دانشگاه جامع كاتوليك مسيحي و دانشگاه

 اي  متفاوت از هر هاي فراوان، داراي عملكردهاي گسترده عنوان دارنده امالك وسيع و سرمايه به

گذاري و برگشت آن  اي در اين اراضي براي سرمايه مالك اراضي ديگر بوده و اقدامات گسترده

 ).Potter & Marcuse 2008: 45( اند انجام داده

، به تحليل عملكرد فضايي »دانشگاه عامل توسعه شهر هلسينكي «خود با عنوان  آنه هايال در اثر

 :گويد ثر اين مراكز در توسعه شهر پرداخته و ميؤمراكز دانشگاهي شهرهلسينكي و نقش م

دانشگاه هلسينكي در مركز شهر و در مقابل ساختمان پارلمان واقع شده است و مانند ساير 

هاي اروپايي  ويژگي مهم برخوردار است، اول اينكه مانند ساير دانشگاههاي فنالند از دو  دانشگاه

هم از نظر آموزشي و علمي از سطح بسيار بااليي برخوردار است، و هم از اين جهت كه 

اند و نه در حومه شهرها، اين دانشگاه نيز در  هاي دانشگاهي  در مركز شهرها واقع شده محوطه

ها در كشور فنالند  همانطور كه توسعه دانشگاه ،دوم اينكه. تمركز شهر هلسينكي واقع شده اس

اند، اين دانشگاه نيز از زمان حكومت  ارتباط بسيار نزديكي با حمايت مركز قدرت سياسي داشته
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اند مورد حمايت دولت  تزارها در فنالند كه در توسعه مراكز علمي و دانشگاهي نقش داشته

هاي  دانشگاه«ويم ويول و ديويد سي پري در كتاب ).  Hailla-2008:30( فنالند قرار گرفته است

هاي  هاي اخير در اياالت متحده به انجام پژوهش در سال: نويسند مي »جهاني و توسعه شهري

سسه ؤدر م. ها در توسعه شهرها تمايل زيادي پيدا شده است مربوط به مطالعه نقش دانشگاه

ها در  نقش دانشگاه اندازهاي  سياست كاربري زمين و لعه چشمايم به مطا لينكلن ما شروع كرده

هاي دانشگاهي براي بهبود  اين زمينه، بويژه تعيين اهداف از شهر، كاربري زمين و اينكه پروژه

هايي كه  ها و شناسايي راه ظرفيت جمعي در جهت دستيابي به منافع متعدد از شهرها ، دانشگاه

 ).Wiewel & Perry, 2008: 15( اند ر دارند پيشتاز بودهمنافع متقابل مشتركي با يكديگ

هايي براي شناخت عوامل فرهنگي در فضاي شهري  كوشش 1340در ايران نيز از ابتداي دهه 

هاي  ترين آنها را در پژوهش توان مهم از جمله مراكز آموزش عالي صورت گرفته است كه مي

، )1380(، نوين تواليي )1386(د نامي ، داو)1369(پرويز پيران ، )1379(منوچهر محسني 

و نادرقلي ) 1383(، محمدتقي رهنمايي )1386(، حسين بحريني)1386(محسن حبيبي 

ها و  توزيع بهينه دانشگاه«رهنمايي در كتاب خود با عنوان . وجو كرد جست) 1383(قورچيان 

 با تجزيه و تحليل ساختاري مراكز »مراكز علمي با نگاهي به جغرافياي فرهنگ در ايران

ضمن بررسي عملكردهاي فضايي و آثار فرهنگي در مناطق شهري كشور آموزش عالي 

: نويسد و مي آنها ارائه نموده است يابي و مكان راهكارهاي علمي را براي الگوي توزيع فضايي

لكردهاي، ها داراي نوعي رسالت و عملكرد فرهنگي در كنار ساير عم طبيعي است كه شهر

   .)71: 1383رهنمايي،(هستند ... اقتصادي، اجتماعي، سياسي و 

عنوان يك عامل مهم در توسعه  نقش مراكز آموزش عالي را به »از شار تا شهر«حبيبي در كتاب 

كه شهر است مصاديقي  از قرار داده است، به اعتقاد او دانشگاه يكي توجه فضاي شهري تهران مورد

  . )242: 1386 ،حبيبي( بخشد آرايد و بدان هويت مي ، چهره خويش را به آن مييابد از آن هويت مي

  

  مراكز آموزش عالي وتوسعه پايدار شهري   •

هاي طرفداران محيط زيست در باره مسائل زيست  حاصل بحث نظريه توسعه پايدار شهري،

بخصوص محيط زيست شهري است كه به دنبال نظريه توسعه پايدار براي حمايت از  محيطي،
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هاي علمي مرتبط با موضوعات شهري  صاحبنظران در كليه عرصهامروزه  .شد ارائه طبيعي منابع

توسعه كالبدي و  به محدود اي مقوله پايدار شهري اند كه توسعه برده پي به اين واقعيت

همين  در، شود هاي اجتماعي و فرهنگي را نيز شامل مي بلكه فعاليتهاي شهري نبوده  زيرساخت

توسعه فرهنگ شهرنشيني به زمينه براي تحقق توسعه همه جانبه و پايدار در مناطق شهري ملزم 

باشيم كه اهدافي چون تقويت روحيه احترام به قانون، رعايت حقوق ساير شهروندان، حس  مي

هاي مختلف  در برنامهرا  ...براي مشاركت همه شهروندان و وظيفه شناسي، ايجاد زمينه مناسب

در كشورهاي توسعه  كليطور هب .دهد ميتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد توجه قرار 

اند، اين  يشتاز در توسعه پايدار شهري بدل شدهپ هاي فرهنگي به الگوها و راهبردها برنامه ،يافته

آن را جوهر  ،بلكه ،از اهداف توسعه قلمداد نكرده تنها بخشيهاي فرهنگي را  الگوها، برنامه

ست كه در طي آن با ايجاد اتوسعه فرهنگي فرآيندي  ).10: 1388، پسند فالح( دانند توسعه مي

اي  شخصيت ويژه هاي انسان، قابليتها و باورها، هاي ادراكي، ارزشي و گرايش تغييراتي در حوزه

هاي خاصي است كه  آورد كه حاصل اين باورها و قابليتها، رفتارها و كنش را در آنها به وجود مي

هاي توسعه پايدار شهري  يكي از مهمترين شاخص ).20: 1377 ،ازكيا( استمناسب توسعه 

شهري فقط زماني پايدار  توسعه پايدار. تر عوامل فرهنگي است عبارتي جامع به آگاهي و دانش و

به عبارتي ديگر   .را به صورت يك فرهنگ بپذيرند  هروندان آنو ماندگار خواهد شد كه همه ش

توسعه پايدار شهري در صورتي تحقق خواهد يافت كه بستر و زمينه اجرايي آن يعني آگاهي و 

تا امكان  هاي توسعه فراهم شود دانش كافي شهروندان و نحوه نگرش آنان به اهداف و استراتژي

اين وضعيت در جوامع و . ت گسترده آنان ايجاد شودمشارك نها توسط شهروندان وآپذيرش 

اقتصادي و زيست  اجتماعي،، به عوامل متعدد فرهنگي شهرهاي گوناگون متفاوت است و

هاي ويژه توسعه بستگي دارد كه بايد مورد  ميزان نياز اين جوامع به برنامه محيطي هر شهر و

امعه، لزومأ نبايد براي سنجش پيشرفت در نتيجه اهداف كلي پايداري در هر ج .توجه قرار گيرد

هاي  شاخص يهاي بنيادي برا اي ديگر مناسب باشد با وجود اين، برخي ويژگي در جامعه

هاي  ها و برنامه پايداري وجود دارد كه همه جوامع در آن هم نظرند و بايد آنها را در سياست

   ).100- 101: 1380،كاظمي موسي( خود اعمال نمايند

 فرهنگي شهر كالبدي، اجتماعي و فضايي مراكز آموزش عالي در همه ابعاد فضايي، الگوي پراكنش

تأثيرگذار است، احداث يك دانشگاه در يك شهر يا بخشي از يك شهر تنها يك افزايش كمي و 
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اي  تأثيرات جغرافيايي گسترده و اي از واكنشها زنجيره بلكه شود، محسوب نمي بعدي در شهر تك

مراكز آموزش عالي در فضاي شهري، از يك نمايد،  ايجاد ميشهر  واجتماعي يرا بر توسعه فضاي

دهي و  جهت توانند در مي عنوان عاملي تأثيرگذار در توسعه فضاي كالبدي و فيزيكي شهر، به ،سو

عالوه بر وظايف علمي، آموزشي  ،، و از سوي ديگرمودهثري را ايفا نؤهدايت توسعه شهر نقش م

توانند بستر  شوند كه با توجه به جايگاه خاص خود مي ي فرهنگي تلقي ميوتحقيقاتي، نهادها

و دستيابي به  مناسبي را براي تغيير در نحوه نگرش به شهر و رفتار شهروندان در محيط شهري

 تحليلي تحقيق كه در مدل بر اساس آموزش عاليمراكز .كنندهموار  توسعه پايدار فرهنگي شهرها 

به سه شكل در ارتقاي فرهنگ شهرنشيني و دستيابي به توسعه پايدار فرهنگ گرديد، ارائه  1شكل 

     :گيرند شهري تأثيرگذار هستند كه در ادامه مورد اشاره قرار مي

    

عملكردهاي مراكز آموزش عالي در ارتقاي فرهنگ شهرنشيني و رفتارهاي مطلوب  )1

ها عالوه برانجام  اي از كالنشهر در هر نقطه مراكز آموزش عاليو تكوين پيدايش : شهروندي

بروز تحوالت  منشأ، دانش هاي آموزشي و توسعه مرزهاي وظايف اصلي خود يعني فعاليت

بوده اي در تغيير نگرش مردم به زندگي شهري و توسعه فرهنگ شهرنشيني  فرهنگي گسترده

در اين زمينه : نويسد مي» ردانشگاهها به مثابه الگوي توسعه پايدا«قورچيان در مقاله . است

گيرندگان، رهبران و شهروندان مولد و فرهيخته و ايجاد دانش،  تواند با تربيت تصميم دانشگاه مي

عنوان فانوس آگاهي بخش، راهنما و راهگشاي رفع بحرانهاي اكولوژيكي،  به ...مهارت، نگرش و

اي در توسعه پايدار ايفا  ريزي شده اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، نقش عالمانه، آگاهانه و برنامه

به ها  در كالنشهر مراكز آموزش عالي ).231: 1383،قورچيان( كند و در عمل كاتاليزور آن باشد

چهره شاخص مراكز محيط فيزيكي و  .الف: دان بودهشكل در توسعه فرهنگي تأثيرگذار  دو

هاي  وتوسعه ارزش ثري بر اشاعهؤمدانشگاهي با بناهاي عظيم و منحصر بفرد خود نقش 

مختلف  در نقاط و اشكال ساختماني معماري سبك اين بناها با  فرهنگي در بين شهروندان دارد،

عنوان فضاي خاص علمي، فرهنگي و به دليل دارا بودن نوع فضاي نمادين، ادراكي  به كالنشهرها

ارتقا عملكردهاي  سازي و فرهنگ دررا كاركردهاي متنوعي اند  توانستهو قابليت الگو شدن، 

هاي بسياري را براي شهروندان بدنبال داشته  جاذبه در ساختار فضايي شهر، فرهنگي تأثيرگذار
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بناهاي دانشگاهي در فضاسازي اجتماعي و فرهنگي اين  كه در بسياري موارد  طوري به .باشند

دهي تفكر  جهتدر تغيير و  واند  كردهزيادي پيدا  شهري اهميتعناصر شكل نمادها و شهرها به 

عهده  ثري را بهؤنقش م و رفتارهاي آنان در محيط شهر بسياري از شهروندان و نحوه نگرش

ها و مراكز آموزش عالي در كالنشهرها از ابتداي پيدايش و  هر يك از دانشگاه .باند؛  داشته

هاي اقتصادي، اجتماعي و  در كانون توجه كليه بخش گيري در هر نقطه از كالنشهر شكل

و مورد توجه شهروندان قرار  ها مركز انتشار نوآوري ها در همه عرصه وگيرند  ميرهنگي قرار ف

از نظر الگوسازي اساتيد و دانشجويان عنوان نهادي تأثيرگذار و متشكل از  هباين مراكز . گيرند مي

رهنگ نقش بارز و پيشتازي در توليد و باز توليد فو  شوند از مراجع بسيار با اهميت تلقي مي

ارزشهاي زندگي  هر نقطه از كالنشهرها در شهروندان دربنابراين  .اند شتهشهرنشيني به عهده دا

هاي مرجع و الگوي رفتار فرهنگ شهري خود تصور  عنوان گروه شهري خود دانشگاهيان را به

 اجتماعي و فرهنگي پيشگامان فعاليتهاي سياسي، ها همواره  در كالنشهر دانشگاهيان. كنند مي

اند و  نقش اساسي داشته يو توسعه نهادهاي مدني و ساختارهاي تشكيالتگيري  بوده و در شكل

اند و  داشتهمشاركت  يا مستقيمأ در مديريت شهريها  در ارتباط با مديريت شهري در كالنشهر

   .اند داده مي بدنه اصلي سازمانها و نهادهاي مهم مديريت شهري را تشكيل

  

هاي مراكز آموزش عالي در كاهش شكاف فرهنگ شهروندي و ترويج وضعيت  عملكرد) 2

گزيني  جداييدر كالنشهرهاي دنياي در حال توسعه ميان مناطق مختلف نوعي : مطلوب شهري

 رزشهاي زندگي شهريو ا در سطح فرهنگ شهرنشينيشهري تضاد فضاهاي  اكولوژيكي و

و  با فضاي شهردر هر يك از اين مناطق شهروندان  وتمتفا برخورد شود، كه سبب مشاهده مي

 طوري كه در بعضي مناطق، شود، به مي اندازهاي شهري هاي فرهنگي در چشم بازتاب تفاوت

انتقال ارزشهاي زندگي شهري  دربوده و  فرهنگ شهرنشيني بااليي برخورداراز سطح  شهروندان

در اداره امور شهر مشاركت فعال و ه، كردو رعايت قوانين و مقررات شهري احساس مسئوليت 

هاي توسعه  ها و طرح گرايانه داشته و به تسهيل اقدامات مديريت شهري در اجراي پروژه توسعه

ارزشهاي حفظ  رعايت زيبايي وو همراه با  منطقي، متوازن شهري توسعهمي كنند،  شهري كمك

 .شود در رفتار شهروندان مشاهده مي رعايت حقوق همسايگي و احترام به ديگراناست،  بصري
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اي با  ها در توسعه مراكز شهري در مقاله اليزابت استروم در مطالعات خود در مورد نقش دانشگاه

، با تحليل دو دانشگاه در شهر فيالدلفيا، »ها هاي استراتژي سياسي توسعه دانشگاه پيامد« عنوان

ويژه از نظر عملكردهاي اجتماعي و  ن بهعملكردهاي مراكز آموزش عالي را از ابعاد گوناگو

هاي توسعه اجتماعي  ها در فعاليت دانشگاه: نويسند و مي كردهدر توسعه شهر را بررسي فرهنگي 

شوند،  طور رسمي با روابط جديدي وارد مي هبا در نظر گرفتن منافع اجتماعي و بو فرهنگي 

سسات فعال براي تأثيرگذاري ؤي از مهاي الزم به كانون ها و حمايت روابطي كه با كسب مهارت

  ). Strom-2005:117( شوند تبديل مي در توسعه شهر

 ماندگي فرهنگي مشاهده نوعي واپسدر عين حال در برخي مناطق از نظر فرهنگ شهرنشيني 

شهروندان نظير رفتار نحوه نگرش به فضاي شهر و  توان در كه بازتاب آن را ميشود  مي

هاي  وسازهاي شهري، افزايش هزينه ساخت و ناهنجاريها در شناسي زيباييبه ارزشهاي  توجهي بي

شهري، مشاركت پايين شهروندان در اداره  ةطوالني شدن زمان اجراي طرحهاي توسع عمراني و

... وهاي رفتاري  توجهي به قوانين، مقررات و ارزشهاي زندگي شهري، و ناهنجاري امور شهر، بي

هاي فرهنگي و به  حضور دانشگاه در جامعه شهري يكي از شاخصاز آنجا كه . مشاهده نمود

طور مستقيم  ترين شاخص آن است، ترديدي نيست كه شهرها با داشتن دانشگاه به عبارتي اصلي

احداث و  .)71: 1383رهنمايي، (گيرند  و غيرمستقيم در مسير عملكرد فرهنگي خود قرار مي

اي  فرهنگي گستردهمنشأ بروز تحوالت برخوردار، گيري مراكزآموزش عالي در مناطق غير  شكل

گيري تجانس فرهنگ شهري و كاهش شكاف ميان فرهنگ شهروندي  در حركت به سوي شكل

  .گردد و وضعيت مطلوب شهري در دستيابي به توسعه پايدار در مناطق مختلف يك كالنشهر مي

  

گيري  پس از شكل: توسعه فرهنگ شهري و حوزه پيراموني در عملكرد مراكز آموزش عالي) 3

گذران  هاي تجاري، اداري، با سرعت به كاربري و احداث مراكز آموزش عالي، اراضي شهري

آورند،  را به وجود ميو عملكردهاي خاصي شوند  مياوقات فراغت، گردشگري و مسكوني تبديل 

هاي فضايي  ع آن توسعه عرصهها و به تب تمركز اين فعاليت ،اين مراكزبا توجه به شعاع عملكردي 

فضايي شهر نقش گسترش در حوزه پيراموني در گوناگون وسازهاي  افزايش ساختبه شكل 

هاي  توسعه عملكردهاي مختلف، رونق فعاليت ،ذاريگ سرمايهبدنبال داشته و موجب تراكم ثري ؤم
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در مقاله خود با هنري وبر  .شده استخاص در حوزه پيراموني آنها  يمشاغلاقتصادي  و افزايش 

، نقش اين دانشگاه را در توسعه كالبدي شهر شيكاگو و »دانشگاه شيكاگو و حوزه پيراموني« عنوان

دانشگاه  1950گويد پس از سال  او مي. ده استكرآثار  عملكردي آن در حوزه پيراموني، را مطالعه 

هاي  در گسترش فعاليت اي شيكاگو به ميزان زيادي در حوزه پيراموني خود شاهد تأثيرات عمده

ها  ها و مراكز تفريحي و مناطق مسكوني بوده است، اين كوشش تجاري، آموزشي، ايجاد پارك

هاي سنگيني را  پيامدهايي را به طور عمده به دنبال داشته است اما نه اينكه آثار نامطلوب و يا هزينه

 (Webber, 2008: 65).  براي شهر در پي نداشته باشد

ايجاد و توسعه در  اي از شهر به نحوي احداث هر مركز آموزش عالي در نقطهب به اين ترتي

چاپ و نشركتاب و كتابفروشي، مراكز  نظير، مراكزعملكردهاي اقتصادي به ويژه اقتصاد فرهنگي 

 يها پانسيون وها  خوابگاه فروشي، اغذيه و رستوران، وتخصصي فني يها آموزشگاه وتكثير، تايپ

آفرين  نقشخود در حوزه عملكردي ... هاي ورزشي و باشگاه پاركها، تئاتر، سينما، دانشجويي،

بسيار زياد  حوزه پيراموني اين مراكزدر  تركيب خاص اين عملكردها در بعضي موارد. اند بوده

اند و به  دادهانداز ويژه و بخش خاص و منحصر بفردي را شكل  به شكلي كه چشمبوده است 

  .فرهنگي تبديل شده است ه خدماتي خاص بويژه اقتصادمركز انحصاري ارائ

 
  فرهنگ شهري نقش مراكز آموزش عالي درتوسعه پايدار پيشنهادهاي مربوط به بندي و  جمع

هدف كلي تحقيق شناسايي اثرات مراكز آموزش عالي در ارتقاي فرهنگ شهري كالنشهرها و در 

يابيم كه يكي  به نتايج پژوهش حاضر درمي با توجه. نهايت دستيابي به توسعه پايدار شهري است

مراكز آموزش عالي و مديريت ايجاد پيوند و تعامل ميان  ،شهري پايدار ةاز محورهاي توسع

هاي تجربيات جهاني به راهكارهايي  هاي نظري و تحليل در انتها با توجه بررسي .شهري است

  :شود تواند در شرايط معاصر ايران مورد توجه قرار گيرد ، اشاره مي كه مي

 سازي و فرهنگ توانند ابعاد و كاركردهاي متنوعي در مراكز آموزش در فضاي شهري مي  �

توان  عهده داشته باشند، بنابراين مي هرها را بهارتقا عملكردي فرهنگ شهرنشيني در كالنش

  :گفت

و توجه به مناطق آموزش عالي در مناطق مختلف يك شهر  توزيع بهينه و مطلوب مراكز - 

 ؛ يابي جهت احداث و توسعه فضايي مراكز آموزش عالي مكان محروم و نابرخوردار در
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تأكيد بر با نشجويان طريق آموزش رسمي به داسه توانند از  مي مراكز آموزش عالي - 

ها و  مفاهيم توسعه پايدار فرهنگي شهر در تدوين كتب درسي و متون آموزشي دانشگاه

 مدت و بلندمدت به شهروندان آموزش غيررسمي به صورت كوتاه ،مراكز آموزش عالي

براي عالقمندان در توسعه ي هاي آموزش طريق برگزاري دورهازهاي آزاد  آموزشو 

  د؛آفرين باش نقش آموزش فرهنگ شهري

هاي پژوهشي در  تصويب، اجرا و حمايت  از طرح از طريق هاي پژوهشي فعاليتانجام  - 

 هاي زندگي شهري و اخالق شهروندي مورد مفاهيم توسعه پايدار فرهنگي شهر، ارزش

  و غيره؛

هاي  ايجاد تشكلدر  نيروهاي متخصص و با تجربه دانشگاهي و دانشجويان مؤثرنقش  - 

  ها؛ در اداره شهر  تقويت مشاركت عموميو مردمي و به منظور موفقيت بيشتر 

براي آموزش مديريت شهري هاي  ايجاد هماهنگي بين مراكز آموزش عالي و سازمان - 

گيري بهينه و هدفمند جهت توسعه و تقويت مشاركت مردمي  شهروندان به منظور بهره

  شهرها؛در اداره امور 

ارتباط بين مراكز آموزش عالي و مديريت شهري مشترك براي ايجاد ي هانهادتشكيل  - 

مراكز آموزش عالي در  مؤثراز طريق مشاركت ريزي فرهنگي شهر  در تدوين برنامه

  هاي توسعه شهري  برنامه

هاي مراكز آموزش عالي و  كوشش براي ايجاد فضايي مستعد براي استفاده از پتانسيل - 

 يشهر مديريت  فعال و كارآمد از طريق ايجاد مراكز ارتباط بين هاي علمي ايجاد شبكه

  مراكز آموزش عالي؛ و 

اي از پژوهشگران، كارشناسان و شهروندان با محوريت مراكز آموزش عالي  يجاد شبكها   - 

بنيان در زمينه مسايل فرهنگي و اجتماعي شهري براي فراهم شدن  سسات دانشؤو م

  .مشاركت شهروندانريزي با  امكان برنامه
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