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شناسايي عوامل موثر در شکل گيري شهر يادگيرنده در منطقه  6شهرداري تهران
سوده بيات* -کارشناسي ارشد مديريت امور شهري ،دانشکده مديريت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
آرين قلي پور  -دانشيار مديريت دولتي گرايش سياست گذاري ،دانشکده مديريت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
علي اصغر پورعزت -دانشيار مديريت دولتي گرايش خط و مشي گذاري ،دانشکده مديريت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
چکیده
مقاله حاضر با هدف بررسي مفهوم شهر يادگيرنده و شناسايي عوامل موثر در
شکل گيري اين مفهوم در منطقه  6شهرداري تهران انجام گرفته است .به
اين منظور ،ابتدا مفاهيم يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده بررسي شده و
سپس چارچوب نظري تحقيق بر مبناي ادبيات پيشين مشخص گشته است.
اين چارچوب شامل پنج متغير اصليمأموريت و استراتژي ،آموزش خالقيت و
يادگيري ،رهبري و توانمندسازي (مشارکت) ،توسعه ارتباطات و همچنين نيروي
کار دانشي است .همچنين بررسي ادبيات نشان ميدهد که براي ايجاد و استمرار
شهر يادگيرنده بايستي چند نهاد اصلي در شهر به عنوان نهادهاي يادگيرنده
فعاليت نمايند که عبارتند از :شهرداري ،مدارس ،مراکز آموزش علمي و کاربردي
بزرگساالن ،دانشگاهها و سازمانهاي خصوصي متوسط و کوچک .در ادامه با
استفاده از چارچوب نظري تحقيق پرسشنامه اي شامل  92سئوال براي سنجش
متغيرهاي شهر يادگيرنده در هر کدام از نهادهاي شهري در منطقه  6شهرداري
تهران طراحي و بين  100پرسشگر توزيع گرديد .در مقاله حاضر ،داده هاي حاصل
از پرسش نامه هاي توزيع شده با استفاده از آزمون کولموگروف -اسميرنوفt ،
تک نمونه اي براي توزيعهاي نرمال و آزمون عالمت براي توزيعهاي غير نرمال
و تحليل واريانس ( )ANOVAتجزيه و تحليل گرديد .يافته هاي تحقيق
نشان دهنده جايگاه منطقه  6شهرداري تهران بر مبناي ابعاد شهر يادگيرنده از نظر
کارشناسان است .در انتهاي مقاله ،به بحث در مورد اهميت مفهوم يادگيرندگي
در شهر پرداخته شده و راهکارهايي جهت توسعه مفهوم شهر يادگيرنده ارائه
ميشود.
واژگان كليدي :يادگيري مادامالعمر ،يادگيري سازماني ،سازمان يادگيرنده،
اجتماع يادگيرنده ،شهر يادگيرنده.

Factors Affecting the Incidence of Learning City in the
6th District of Tehran

P

resent study aims to investigate the concept of learning city and to identify affecting factors on building this
concept in Tehran Municipality, borough 6. To this end,
organizational learning and learning organization concepts are initially investigated and then a conceptual
framework is devised based on previous literature. It includes five major variables including mission and strategy, creativity training and learning, leadership and empowerment (contribution), communication development
and knowledge workers. Literature studying indicates that
some main entities should act as learning organs to establish and keep on learning city including municipality,
schools, adults’ applied and scientific training centers, universities and SMEs. Then, a 92 – item questionnaire was
devised to measure learning city variables in each urban
organ in Tehran Municipality, borough 6 and it was distributed among 100 interviewers. In present paper, gathered data was analyzed by Kolmogrov – Smirnov test,
single-sample t test for normal distributions and ANOVA.
Research findings show scholars’ opinions on the status
of Tehran Municipality, borough 6, in terms of the aspects
of a learning city. Finally, the importance of learning in
city concept is discussed and guidelines are provided to
develop learning city concept.
Keywords: Lifelong Learning, Organizational Learning,
Learning Organization, Learning Community and Learning City.

* نویسنده مسئول مکاتبات ،شماره تماس ،09123632081 :رایانامهsoudeh.bayat@gmail.com :
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری تحت عنوان :شناسایی عوامل موثر بر بروز شهر یادگیرنده در منطقه  6شهرداری تهران ،است که در
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام شده است.
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 -1مقدمه و بيان مساله
يادگيري به معناي انباشتن ،انديشيدن ،استفاده از دانش،
مهارتها و نگرشهاي پيچيده است ،به گونهاي که
فرد يا گروه بتواند سازگاري فعالي با محيطهاي در حال
تغيير خود داشته باشد .در عصر حاضر با توجه به تغيرات
سريع تکنولوژي و رقابت جهاني توجه به نيروي انساني
و يادگيري در سازمانها از اهميت ويژه اي برخوردار
است .اما مفهوم يادگيري در چرخه سياستگذاري شهري
کمتر مورد توجه بوده است .در آغاز قرن بيست و يکم،
جهان خود را در ميان تغييرات جهاني چشمگيري مييابد
که شهرهاي جهان در مرکز توجه اين تغييرات هستند
( .)3 :1999 ,Shikshantarدر جهان دانشي مديران
محلي و منطقهاي درک کردهاند ،آينده موفقتر وابسته به
توسعه سرمايه انساني و اجتماعيشان است و موضوعاتي
مانند شهر يادگيرنده مورد توجه مديران و سياست گذاران
شهري قرار گرفته است .بنابراين تنها مؤسسات خصوصي
نيستند که بايد ياد بگيرند و با واقعيتهاي در حال تغيير
اقتصاد نوآور منطبق شوند ،بلکه عالوه بر آن بخش دولتي
نيز دريافته است که بايد اينچنين باشد .اين نوع يادگيري
شامل يادگيري تعاملي است که نيازمند توانايي خود آگاهي
و يادگيري از موفقيتها و شکستهاي گذشته است ،به
عبارت ديگر ،يادگيري چگونه ياد گرفتن (,Gertler
)2004:50؛ بنابراين موجوديت انسانها به عنوان بخشي
از محيط در حال تغيير نيازمند تعريف مفاهيم جديد
شهروندي است .چنين موقعيتي به آگاهي از يک تحول
ضروري به سوي جامعه يادگيرنده فراخوانده ميشود،
اجتماعي که يادگيري در آن مستمر و مادامالعمر است
( .)5350 :2010 ,Di Sivoaمفهوم اجتماعات يادگيرنده
به يک بدنه گسترده نظريات مرتبط با يادگيري و جامعه
شناسي توجه نشان ميدهد (.)9 :2003 ,Kilpatrick
شهرهاي يادگيرنده ،مثل همه جايگاههاي اجتماعات
يادگيرنده ،محصول توسعه ساختار و فرايند نوآور است.
فرايندهاي توسعهاي با تصميمات گرفته شده در خصوص
اينکه چگونه منابع يادگيري در همه بخشهاي اجتماع
(شهري ،اقتصادي ،آموزشي ،عمومي و داوطلبانه) بسيج
شوند ،تعامل دارند ( .)34 :2006 ,Farisجنبش شهر

يادگيرنده يک پديده جديد در حال نمايش در شهرها،
شهرکها و مناطق جهان است و به شکلي بالقوه يکي
از قويترين و مهمترين جنبشهاي زمان آشفته ما است.
اغلب مديران شهري ممکن است درباره آن شنيده باشند.
در واقع مديران محلي و منطقهاي درک کردهاند که آينده
موفقتر وابسته به توسعه سرمايه انساني و اجتماعي
درونشان است و کليد اين توسعه يادگيري است .اين به
معني القاي عادت يادگيري تا جاي ممکن به شهروندان
و تقويتشان براي اتحاد در ساختن اجتماعاتشان به عنوان
جامعه يادگيرنده است (.)1 :2006 ,Longworth
با اين مقدمه ،توجه به مفهوم يادگيري شهروندان در
مديريت شهري ضروري مينمايد .در اين پژوهش ،مفهوم
شهر يادگيرنده ميباشد و هدف ،نشان دادن عوامل موثر
در شکل گيري اين مفهوم است .در اينجا اين پرسش
مطرح ميشود که شهر تهران بر اساس معيارهاي شهر
يادگيرنده در چه جايگاهي قرار دارد؟ و مهمتر از آن اينکه
از نظرگام هاي ايجاد شهر يادگيرنده ،تهران چه وضعيتي
دارند؟ تبيين جايگاه هر کدام از عناصر اصلي شکلگيري
شهر يادگيرنده در شهر تهران ،مسئله اي است که ميتواند
به دقت بررسي شود و هدف اصلي اين پژوهش است.
اين پژوهش به بررسي جايگاه هر يک از موارد مذکور
در منطقه  6شهرداري تهران ميپردازد .براين اساس،
پژوهش حاضر ،به دنبال پاسخ به سه سئوال اصلي است
که به ترتيب زير قابل بيان هستند:
سئوال اصلي  :1شهر تهران بر اساس معيارهاي شهر
يادگيرنده در چه جايگاهي قرار دارد؟
سئوال اصلي  :2شهر تهران از نظر گامهاي ايجاد شهر
يادگيرنده در چه جايگاهي قرار دارد؟
سئوال اصلي  :3هر کدام از عناصر اصليشکلگيري شهر
يادگيرنده در شهر تهران در چه جايگاهي قرار دارند؟
براي پاسخ به هر يک از سؤالها اصلي فوق ،در ادامه
نوشتار حاضر ابتدا به مرور پيشينه تحقيق در زمينه مفهوم
شهر يادگيرنده پرداخته ميشود .سپس مدل مفهومي و
روش تحقيق ارائه ميشود .در ادامه يافته هاي تحقيق
مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در پايان به ارائه نتيجه
گيري و مهمترين پيشنهادات تحقيق پرداخته ميشود.

مرور پيشينه تحقيق
 .1-2يادگيري مادامالعمر
يادگيري (اکتساب دانش ،مهارت ،نگرش و ارزشها) يک
فعاليت فطري انسان بر مبناي يک ميل کلي براي ادراک
و بدست آوردن مفاهيم اطراف است و يادگيري يک فرايند
اجتماعي چند بعدي پيچيده است .بيشتر يادگيريها که
کسب ميشود با ،و يا از طريق ديگران است .يادگيري
ما به شکلي در حال توسعه در سراسر عمرمان محاط
شده است (از خانه ،اجتماع ،مدرسه تا محل کار و جهان
گستردهتر) .يادگيري به تغيير رفتار يا نگرش مان به
عنوان فرد و گروهها در اندازهاي که ما فعاليت داريم،
منتج ميشود .بنابراين يادگيري اغلب قابل اندازه گيري
و قابل شرح است .همچنين يک فرايند تاريخي است به
خاطر اينکه نسلهاي متوالي براي جمع آوري و انتقال
تدريجي دانش ،مهارت ،نگرش و ارزشهاي گونههاي
مان همکاري کردهاند ( .)7 :2006 ,Farisفعال کردن
فرايندهاي يادگيري مادام العمر به عنوان يک استراتژي
اساسي در بهبود موقعيتها از نقطه نظر اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي و فرهنگي و همچنين عامل بهبود کيفيت زندگي
شهروندان مشخص شده است .برنامه ريزي و در دستور
کار قرار دادن سياستهاي حمايتي آموزش فرايندهاي
يادگيري به نظر ميرسد ،بهترين استراتژي براي تضمين
يا بهبود موقعيتهاي توسعه اقتصادي براي هر اجتماع
و غلبه بر استثناها و حاشيههاي اقتصادي و اجتماعي
شهروندان باشد ( .)2010:5350 ,Di Sivoaيادگيري
مادامالعمر توسعه تواناييهاي انساني با استفاده از حمايت
مستمر است ،که افراد را براي کسب دانش ،ارزشها،
مهارتها و درک آنچه در طول زندگيشان نياز دارند ،بر
مي انگيزد و قوي ميکند(.)62 :2006 ,Longworth
 .2-2ابعاد يادگيري سازماني و سازمان
يادگيرنده
در آغاز دهه  ،1980مفهوم سازمان يادگيرنده توسط
پژوهشگران و متخصصان مطرح شد .سازمان يادگيرنده
به عنوان جايي که دانش کام ً
ال بکار ميرود ،ظرفيت
گسترش مييابد ،رفتار تغيير ميکند و شايستگي کسب

ميشود ،تعريف شده است .مفهوم سازمان يادگيرنده به
عنوان آرايش سازماني در موارد زير خالصه ميشوند:
 -1افراد را با بازخورد مستقيم براي عملکردشان آماده
ميکند  -2بوروکراسي را براي ايجاد ابتکار و خالقيت
کاهش ميدهد  -3بر روي توسعه تخصص تمرکز ميکند
 -4افراد را براي مشارکت در دانش سازماني آماده ميکند
 -5اجتماعات باز با حداقل مقاومت ايجاد ميکند .با مرور
اين موارد ،به نظر ميرسد يادگيري سازماني ،يک روش
بهتر و جديد سازماني براي همه مؤسسات شناسايي کرده
است (.)49 :1998 ,Teare
در يادگيري سازماني يک سازمان دانش ميسازد يا
دانش موجود را بازسازي ميکند(,Humysman
 .)2000:135در حالي که در بحث سازمانهاي يادگيرنده،
بر چه چيزي -سيستمها ،اصول و مشخصات سازمانهايي
که ياد ميگيرند و به عنوان يک موجوديت جمعي توليد
ميکنند ،تمرکز ميشود .اما در بحث يادگيري سازماني بر
اينکه يادگيري چگونه در سازمان رخ ميدهد ،مهارتها،
فرايندهاي ايجاد مي شود و نحوه بهکارگيري دانش توجه
ميشود .در واقع ،يادگيري سازماني تنها يک جنبه سازمان
يادگيرنده است (مارکوارت ،1385 ،ص  .)76يادگيري
سازماني استراتژي براي توسعه سازمان يادگيرنده است.
در مفهوم سازمان يادگيرنده يک سازمان ميتواند به
عنوان يک نهاد يادگيرنده ديده شود ،سازمان از افراد
ساخته شده است و قبل از اينکه يادگيري سازماني اتفاق
بيفتد ،افراد بايد ياد بگيرند .سورينگا و ويردسما)1992( 1
اشاره ميکنند که يادگيري سازماني تغيير در رفتار سازمان
است .ضرورت ًا ،سازمان يادگيرنده فقط توانايي يادگيري را
ندارد ،بلکه همچنين در يادگيري نحوه يادگرفتن نيز
توانا است .به عبارت ديگر ،آن تنها در شايسته شدن توانا
نيستند بلکه در شايسته ماندن نيز توانايي دارد (,Hsien
.)3794 :2010
 .3-2عوامل موثر در ايجاد شهر يادگيرنده
پيتر کرنز ، 2اجتماعات يادگيرنده را به عنوان اجتماعات
خالق در مشارکت براي يافتن روشهاي جديد انطباق
با چالش تغيير و فراهم کردن فرصتهاي يادگيري در
1.Swieringa and Wierdsma
2.Peter Kearnz
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سراسر زندگي در جهان تغيير مستمر تعريف ميکند ،آن
را به عنوان چالش اجتماعات براي افراد ميداند .يادگيري
يک خدمت براي اجتماع ميشود ،به شکلي که شهروندان
آتي در اجتماع محلي درگير ميشوند,Longworth( .
 .)33 :2006يک شهر يادگيرنده طرحها و استراتژيهايي
براي تشويق خلق ارزش ،رشد فردي و انسجام اجتماعي
به واسطه توسعه توانايي هاي انساني همه شهروندان
ايجاد ميکند .همچنين شهر يادگيرنده نيازهاي يادگيري
را از طريق مشارکت شناسايي ميکند ،نقاط قوت روابط
نهادي و اجتماعي را جهت وقوع تغييرات فرهنگي در
ادراک ارزش يادگيري انساني استفاده ميکند .شهرهاي
يادگيرنده آشکارا يادگيري را به عنوان روشي براي افزايش
انسجام اجتماعي ،احيا و توسعه اقتصادي که شامل همه
بخشهاي اجتماع مي شود ،استفاده ميکنند و به واسطه
منابع کنار هم آورده ميشوند .شهر يادگيرنده ميتواند
راه حلهاي محلي براي چالشهاي محلي ارائه دهد .در
شهر يادگيرنده يک ديدگاه مشترک توسط شهروندان
شهر در خصوص اينکه شهر کجاست و در آينده به
کجا ميرود ،درک اينکه نقش هر کدام از شهروندان در
درک اين ديدگاه مشترک چيست ،وجود دارد ،همچنين
از توانايي بالقوهها و فرصتهاي يادگيري و نگرشهاي
مثبت يادگيري بين همه اعضا در همه سنين شهر آگهي
مييابند (.)4 :1999 ,Shikshantar
ايجاد يادگيري مادامالعمر نيازمند ،رشد شبکه هاي
شهروندان يادگيرنده است که تمرکزشان بر روي ساختن
روابط براي حمايت از افراد از طريق و به واسطه يادگيري
است و فعاليتهايشان توسط موارد زير حمايت ميشود:
• ساختارهاي ساده شده که به راحتي با ديگر نواحي
خدمات عمومي همراه ميشوند براي مثال بهداشت،
مراقبت اجتماعي ،پليس اجتماع ،رفاه ،استخدام ،خدمات
اطالعاتي.
• دولت محلي (شهرداري) و ترتيبات حکومتينهادي
مکمل که در سرتاسر شبکههاي محلي فعاليت هاي
يادگيرنده را بکار گرفتهاند.
• توسعه درک نقش هسته اي نيروي کار يادگيرنده
مادامالعمر در دولت محلي (شهرداري) براي خلق يک

جامعه يادگيرنده مادامالعمر
• بکارگيري زير ساختهاي يادگيري نوآور شامل بهترين
افراد ،مکانها و فناوري را براي تشويق يادگيري
• ايجاد يک چارچوب تحصيلي و صالحيتي ،مانند سلسله
مراتب هر شهروند ،که هم گستره و هم رشد يادگيري
مادامالعمر را به عنوان تمايز از واحد هاي جداگانه
يادگيري بزرگساالن حمايت مي کند (,Sandbrook
.)5 :2009
روشي است که مديران شهري و شهروندان براي مواجه
با اين استراتژيها پيش ميگيرند ،نشان دهنده راه
رسیدن به موفقیت است .شهرها و مناطق يادگيرنده اتفاق
نميافتد مگر شوراها ،مدرسان ،مديران ،کارکنان شهري،
کارکنان اجتماعي ،رهبران ،ذينفعان و حجم عمده اي از
شهروندان خودشان تمايلشان را به موفقيت اعالم کنند و
فعاالنه مشارکت کنند .آنها ميتوانند تنها ذينفع نباشند
بلکه اداره کننده باشند (.)2006:5 ,Longworth
 .4-2اجزاي شهرهاي يادگيرنده
 .1-4-2مدارس به عنوان سازمان يادگيرنده
مدارس ،در حاليکه خدمات آموزشي را به عنوان يک
موسسه فراهم ميآورند بايد بهترين روشهاي ايجاد و
ارائه دانش را آموزش دهند (.)2009:1713 ,Melek
چهار هدف در خصوص مدارس وجود دارد که با
معيارهاي شهر يادگيرنده مرتبط ميشوند:
شهرهاي يادگيرنده ،مدارس را براي اندازه گيري
عملکردشان به عنوان سازمان يادگيرنده در حدود منطقه
يادگيرنده توانا ميسازند -2 .همه معيارهاي يک مدرسه
مدرن را براي نشان دادن نيازها و تقاضاهاي در حال
تغيير همه ذينفعانشان (خانوادهها ،دولتها ،معلمان،
بچهها و اعضاي اجتماع) در جامعه يادگيرنده مادامالعمر
شناسايي ميکنند -3 .ميزان همکاري مدارس را که
ساختن مدرسه يادگيرنده مي تواند به عنوان بخشي از آن
باشد را ميسنجند -4 .ميتوانند به عنوان مبناي مقايسه
با مدارس در ديگر مناطق عمل کنند(,Longworth
.)2006:112

 .2-4-2مراکز آموزش علمي و کاربردي بزرگ براي ارزش گذاري ،استفاده ،ترغيب و توسعه يادگيري
نکند ،شکست ميخورد(.)2006:126 ,Longworth
ساالن به عنوان سازمان يادگيرنده
ظهور يادگيري مادامالعمر تمرکز زيادي بر روي يادگيري
بزرگساالن دارد ،بنابراين واضح است که شرايط و  .5-4-2شهرداري(حکومت محلی) به عنوان
روشهاي يادگيري براي ارضاي ميزان تقاضاها ممکن سازمان يادگيرنده
است ناکافي باشد .بنابراين شهرها و مناطق مجبور به در جهان جهاني شده قرن بيست و يکم تغييرات سريع
ترکيب فناوريهاي ارتباطاتي ،اطالعاتي و رسانه اي براي غيرقابل اجتناب است بنابراين حکومت هاي محلي که به
پاسخ گويي به تقاضاها شوند .همچنين تعداد سازمانهاي اندازه کافي منعطف و تطبيق پذير باشند ،برنده خواهند شد
خصوصي آموزش بزرگساالن انتظار ميرود در آينده و به بهترين شکل منافع شهروندانشان را فراهم خواهند
کرد .با توجه به اين شرايط نياز است همه سياست گذاران
رشد کنند (.)2006:135 ,Longworth
و متخصصان در شهرها و مناطق به شکلي حساس در
 .3-4-2دانشگاه به عنوان سازمان يادگيرنده فرايند تغيير درگير شوند و در نهايت همه شهروندان را از
دانشگاهها در اغلب کشورها خارج از قلمرو دولت محلي طريق مشاوره در همه مراحل و در همه سطوح در جريان
و منطقهاي هستند اما توانايي درگيري درساختن فرهنگ آن قرار دهند و اين شامل يک برنامه عظيم آموزشي
يادگيري مادامالعمر در شهرها و مناطق ،هدف تعداد براي همه فعاالن در شهرها و مناطق و درج موضوعات
زيادي گزارشات ،مقاالت ،مدارک و کتاب هاي شان شهر يادگيرنده در همه برنامههاي توسعه مستمر
است .با توجه به مأموريت دانشگاه ها به عنوان مکاني که است ( .)2006:72 ,Longworthحکومت محلي
نقش رهبري در اجتماع محليميپذيرند ،آن را به خدمت (شهرداري) در شهر يادگيرنده ،نقش رهبري ،هماهنگي،
ميگيرند و شهروندان را در تحقق آن درگير ميکنند ،توسعه استراتژي ،تخصيص منابع شهر يا منطقه را به
ميتوانند شهر را به عنوان آزمايشگاه تحقيق درباره عنوان يک سازمان يادگيرنده دارد ،همچنين پشتيباني از
يادگيري ببينند .همچنين ميتوانند مجرايي براي ارتباط يادگيرندگي و بازاريابي شهر يادگيرنده ،حذف موانع ،بسيج
باساير نقاط در ابعاد ملي و بينالمللي و ارائه ايدهها از ذينفعان ،ايجاد فرهنگ يادگيري ،شهروندي فعال ،انجام
آن طريق باشند .از طريق درگير کردن افراد ميتوانند پژوهش ،ايجاد مسئوليت جهاني و فراهم کردن امکان
دانش و ديدگاه هاي جديد را به همه اجتماع منتشر کنند دسترسي براي همه را بر عهده دارد (,Longworth
 .)2006:107حکومت محلي (شهرداري) براي تحقق
(.)2006:117 ,Longworth
شهر يادگيرنده ابتدا بايد برنامه ها و استراتژي هايي براي
 .4-4-2سازمانهاي خصوصي به عنوان تشويق ايجاد ارزش ،رشد شخصي و انسجام اجتماعي
از طريق توسعه توانايي هاي انساني همه شهروندان
سازمان يادگيرنده
يادگيري تنها آنچه ما در مدرسه ياد ميگيريم نيست ،بلکه تدوين کند ،بنابراين بايد نيازهاي يادگيري محلي را از
آنچه ما در کل زندگي کاري مان ياد ميگيريم ،است .طريق مشارکت شناسايي کند .همچنين از نقاط قوت
نوآوري در فکر و عمل که امروز در مکان کار و توسط روابط نهادي و اجتماعي براي ايجاد تغيير فرهنگي در
محل کار ،شامل هر محل کاري ،حتي مکاني در کسب درک از ارزش يادگيري انساني استفاده ميکنند .حکومت
و کار ،مؤسسات ،دانشگاهها ،اجتماعات مذهبي ،در خانه ،محلي (شهرداري) در شهر يادگيرنده آشكارا يادگيري را به
سياست يا حتي خدمت وظيفه اتفاق ميافتد ،نشان دهنده عنوان يك روش ترغيب انسجام اجتماعي ،احياء و توسعه
يادگيري مادام العمر است .زندگي کاري جايي است که اقتصادي ،كه شامل همه بخشهاي اجتماع ميشود از
يادگيري شما اتفاق ميافتد .هر مکان کاري که تالش طريق محدودهاي از منابع كه آنها در كنار هم ميآورند،
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سازمانهاي تشکيل دهنده شهر يادگيرنده،
يادگيري شهري مورد توجه قرارگرفتهاند که
مديران شهري ،اساتيد دانشگاه ،کارشناسان
پرورش ،مديران و کارشناسان سازمانهاي
بودند.
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کنشگران
عبارت از:
آموزش و
خصوصي

بكار ميبرد .شهر يادگيرنده تالش مي کند راه حل هاي
محلي براي چالش محلي فراهم كند (,shikshantar
 .)1999:1شهر يادگيرنده اغلب شهري است كه روشهاي
جديد اصول سازمان يافته يادگيري مادامالعمر را از طريق
سياستها و فعاليتهاي همه ذينفعان رفرا ميگيرد .از
اين رو منابع يادگيري همه پنج بخش اجتماع در پاسخ
به تغييرات و چالشهاي مستمر اجتماع و اقتصاد دانش  .3روش شناسي تحقيق
در تحقيق کنوني با مطالعه و بررسي پيشينه موضوع به
مبناي پديدار بسيج شده است (.)2006:41 ,faris
تبيين جنبه هاي مختلف يادگيرندگي و شهر يادگيرنده با
توجه به وضعيت موجود شهر تهران از طريق پرسشنامه
 .5-2مدل مفهومي
با مرور پيشينه تحقيق ،مدل مفهومي را ميتوان به صورت پرداخته شد .بنابراين از روش پيمايش به عنوان يک روش
نمودار شماره  1ترسيم نمود .در مدل مذکور ،اجزاي شهر کمي براي گردآوري و تحليل دادهها ،استفاده گرديده
است .همچنين پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش،
يادگيرنده شامل:
توصيفي است ،به اين دليل که با هدف تبيين ابعاد مختلف
 -1شهرداري به عنوان سازمان يادگيرنده؛
شهريادگيرنده در منطقه  6شهرداري تهران انجام گرديده
 -2مدارس به عنوان سازمان يادگيرنده؛
 -3مراکز آموزش علمي و کاربردي بزرگساالن به عنوان است .اين پژوهش از نظر عمق مطالعه ،کاربردي -توسعه
اي است .در اين تحقيق ،پس از بررسي پيشينه تحقيق و
سازمان يادگيرنده؛
 -4سازمانهاي خصوصي به عنوان سازمان يادگيرنده؛ مورد کاوي ،پرسش نامه متناسب طراحي گرديد .در اين
تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است.
و
 -5دانشگاه هاي به عنوان سازمان يادگيرنده بررسي به دليل تخصصي بودن موضوع ،جامعه آماري شامل
پنج گروه از خبرگان و کارشناسان که در سازمانهاي
شدهاند.
در راستاي بررسي سؤالهاي پژوهش ،اين تحقيق در سه مرتبط با مفهوم شهر يادگيرنده فعاليت دارند ،ميباشد.
زمينه ،بررسي جايگاه شهر تهران بر اساس معيارهاي شهر سطوح مختلف تحصيلي ،ردههاي شغلي متفاوت ،تنوع
يادگيرنده ،بررسي جايگاه شهر تهران بر اساس گامهاي سازمانهاي محل خدمت ،جامعه آماري مناسبي را براي
ايجاد شهر يادگيرنده ،بررسي جايگاه سازمانهاي تشکيل انجام يک پژوهش کاربردي و توصيفي ،که نتايج آن قابل
دهنده شهر يادگيرنده بر اساس معيارهاي سازمان تعميم باشد ،فراهم ميآورد .نمونه آماري پس از محاسبات
يادگيرنده انجام گرديده است؛ به اين صورت که در الزم تعداد نمونه برابر با  78به دست آمد .هنگام جمعآوري

نمودار  .1مدل مفهومي؛ ماخذ :نگارندگان.
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توانمندسازي(مشارکت)،ﺗﻮﺍﻥ-4ﮔﻔﺖ :اول آمار توصيفي مربوط به آزمون فرض را ارائه ميﺁﻣﺎﺭ
ﺑﺎﻻ
ﺣﺪ
ﻱ
ﺭ
ﻣﻘﺎﺩ
ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎ
ﻱ

ﻡ
ﻥ
ﻳﻲ
ﭘﺎ
ﺣﺪ
ﻭ
ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﺑﺰﺭگ ﻱﺝ
ﺁﺯﻣﻮﻥﺍﺯﻧﺘﺎ
ﻱ(.
ﺹ
ﻱ،1389
ﻱﻱ،
ﻣﺆﻣﻦ
ﺩﻫﺪﻳﻲﻥ)
ﻱ
ﻛﻮﭼﻚ 
ﻧﺸﺎﻥ
ﻱﻥ ﻡ ﻱ
ﺍﻧﮓﻱﺍﺭ
ﺧﻄﺎﻡﻱﻱﻣﻊ
ﺮﺍﻑ ﻣﻊﻱﺍﺭ ﻭ
ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ
ﻱ
اعدادﺑﺎﻣﻮﺭﺩ68ﺩ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻭﻝ
توانمندسازي-ﻡ 
ﺍﻧﮓﻱﺍﺯﻥ ﺭﺍ3
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺍﺳﺖ
ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﻥﻡ ﻱﺍﻧﮓﻱﻥو ﺍﺯ
ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺑﺎﺷﺪ،
ﺍﺳﺖﻭ ﺑﺎﻻ
ﺗﺮ ﺣﺪ ﭘﺎ
ﻫﺮﮔﺎﻩ
1
ميانگين،
تعدادﻱداد)هها،
ﻕ.بهﺁﻣﺎﺭترتيب
ﻃﺮﺗﺮشده
محاسبه
دانشي.
کار
نيروي
-5
ارتباطات،
ﻱﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭتوسعه
ﻳﻲ ﺷﻮﺩ .
ﻓﺮﺽ ﺍﻱﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻃﻢﻱﻧﺎﻥ ( ﺗﺎ ﺩ
ﺗﺮﺗﺮﺍﺳﺖ.
ﺁﺯﻣﻮﻥﻛﻮﭼﻚ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﺍﻧﮓﻱﻥ ﺍﺯ
ﺍﻧﮓﻡ
ﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻲﻥ ﻭ
 - 1ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺣﺪ ﭘﺎ- 2
ﺍﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﺍﺭﻣﻮﺭﺩ
ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﻱﻥﻱﺍﺯ
ﻣﻨﻒﺍﺯﻱﻡ ﻱ
ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﺮﮔﺎﻩﺑﺎﻻ
ﻳﻲﻥ ﻭ
ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﺑﺰﺭگ )
ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁوﻱ
ﺁﻣﺎﺭ
ﻱﻕ
ﻃﺮ
ﻱ
ﻣﺜﺒﺖﺑﺎﺑﺎﻻﺩ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﻝﻱ ﺍﻱﻥ

ﻱﻥ ﺩﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ 3
ﺍﻧﮓﺗﺎ
ﻱﻥ (
ﻱﺗﻮﺍﻥ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺩ ﺭﻱ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ 4ﻭ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻲﻥ 5ﻡ 
نشان ميﺑﺎدهد
ميانگين
معيار
معيار
انحراف
پژوهش،
آزمون
را ﺹ .(71
،1389
ﻧﺪﺍﺭﺩ )ﻣﺆﻣﻦﻱ،
خطايﻱ ﺩﺍﺭﻱ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻦ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻡﻱﺍﻧﮓﻱﻥ ﺑﺎ
فرضياتﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﺜﺒﺖ
ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻲﻥ ﻭ
ﻳﻲ ﺷﻮﺩ  .گويه هاي مورد استفاده براي - 3
 - 2ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻲﻥ ﻭ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻒﻱ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻡﻱﺍﻧﮓﻱﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.
5
توصيفي نشان
ﻧﺪﺍﺭﺩ )آمار
نتايجﺩﺍﺭﻱآزمون
ﺁﺯﻣﻮﻥص
،1389
پژوهش
منابع و
ها و
پسﻡ از
ﻱﺗﻮﺍﻥ
ﺎﻻ 4ﻭ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻲﻥ
ﻣﺆﻣﻦﻱ1389 ،
.)68ﻣﻌﻦﻱ
ﺗﻔﺎﻭﺕ
(مؤمني،ﻣﻮﺭﺩ
هايﻱﺍﻧﮓﻱﻥ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻡ
ﺑﺎﻻ ﻣﺜﺒﺖ
مطالعاتﻥ ﻭ ﺣﺪ
ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻲ
مصاحبه-
انجامﮔﻔﺖ3:
 ،Upperﺹ.(-711ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻲﻥ ﻭ ﺑﺎﻻ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻡ ﻱﺍﻧﮓ
ﻱﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ :مرتبط ،استخراج گرديده است .براي تعيين پايايي آزمون ميدهد که مقدار ميانگين نمونه از  3کوچکتر

Lower
ولي -ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻲﻥ ﻭ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻒﻱ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻡﻱﺍﻧﮓ
است 2
۷
شدهﺑﺰﺭگ
ﺁﺯﻣﻮﻥ
کرونباخﻣﻮﺭﺩ
آلفاي ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﺍﻧﮓﻱﻥ ﺍﺯ
ﺑﺎﺷﺪ،از ﻡ ﻱ
است.ﺗﺮبا توجه
استفاده
روش
ﻥ ﻭ ﺑﺎﻻ ﻣﺜﺒﺖ نيز
ﻫﺮﮔﺎﻩ 4ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻲﻥ ﻭ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻡ
ﺍﺳﺖ .اين موضوع بايد از طريق آمار استنباطي (آزمون فرض3يا-
Upper
5
ﺍﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﺍﺭ 
ﺁﺯﻣﻮﻥازﺍﺯﺑﺰﺭگ
ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﺍﻧﮓﻱﻥ ﺍﺯ
Lower
ﺍﺳﺖ .فاصله اطمينان) تاييد شود.
پايايي
حاصل
ﻣﻨﻒﻱ به
مقاديرﺗﺮپايايي
آزمون،ﻛﻮﭼﻚ 
ﺁﺯﻣﻮﻥ
محاسبهﺗﺮﻣﻮﺭﺩ
ﻣﻮﺭﺩﻱﺍﻧﮓﻱﻥ
نتايجﻡ
ﺑﺎﺷﺪ،
ﻥﻡﻭﻱﺑﺎﻻ
۷
ﻣﺆﻣﻦﻱ،باال 1و
مقادير حد
توجه به
71ي(.توان گفت:
پايين 2م
مقياس
براي
بدست
ﺗﻔﺎﻭﺕسطح
ﺁﺯﻣﻮﻥسها از
خرده مقيا
ﻣﻮﺭﺩ.
ﻣﻘﺪﺍﺭ وﺍﺳﺖ
ﺗﺮ
ﻛﻮﭼﻚ 
ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﻘﺪﺍﺭ
حد ،ﺹ
1389
ﻧﺪﺍﺭﺩ )
ﻣﻌﻦﻱ باﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻧﮓﻱﻥکلﺑﺎ
آمدهﻡﻱ
ﺑﺎﺷﺪ،
ﺍﻧﮓﻱﻥﺑﺎﻻﺍﺯ ﻣﺜﺒﺖ
ﻥﻡﻭﻱﺣﺪ
پايين( .و باال مثبت باشد ،ميانگين از مقدار
هرگاه حد
نامه )مورد
بنابراين
ﺁﺯﻣﻮﻥبوده و
ﻣﻮﺭﺩ باالتر
ﻣﻘﺪﺍﺭ %70
ﺷﺪ ،ﻡﻱﺍﻧﮓﻱﻥ ﺑﺎحداقل
ﺹ 71
ﻣﺆﻣﻦﻱ،1389-1،
پرسشﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻱ ﺩﺍﺭﻱ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻦ
دوفصلنامه مديريت شهري
استفاده از پايايي خوبي برخوردار است .به منظور تجزيه و مورد آزمون بزرگتر است.
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4Upperاز مقدار
تحليل داده هاي گردآوري شده از اين پرسش نامهها از  -2هرگاه حد پايين و باال منفي باشد ،ميانگين
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نرم افزار  SPSSاستفاده گرديد و سطح خطاي  %5براي مورد آزمون کوچکتر است4.
Lower
Upper
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5
حد باال مثبت باشد ،ميانگين با
آزمون فرضيهها در نظر گرفته شد۷.براي تعيين همگوني  -3هرگاه حد پايين و
Lower
145
اطالعات ۷
تجربي با توزيعهاي آماري منتخب از آزمون مقدار مورد آزمون تفاوت معني داري ندارد (مؤمني،
کولموگروف -اسميرنوف ( )KSاستفاده شد .فرضيههاي  ،1389ص .)71
براي فرضهاي غيرنرمال از آزمون عالمت استفاده شده
آماري در اين تحقيق به صورت زير هستند:
است .فرضيات آزمون مانند آزمون  Tميباشد و روش کار
متغير داراي توزيع مورد نظر است :H0
بدين صورت است که هر يک از مقادير نمونه از ميانگين
متغير داراي توزيع مورد نظر نيست :H1
آماره آزمون برابر با حداکثر قدر مطلق تفاضل فراواني مورد ادعا کم ميشود .هر نمونه پنجاه درصد احتمال دارد
مشاهده شده نسبي تجمعي از فراواني نظري نسبي تجمع که بزرگتر از مقدار ميانگين باشد .بنابراين تعداد اين
اي با
دوﻥ جمله
ميانگين (،)x
هاي بزر
ﺻﻮﺭﺕ
توزيعﺑﺪ ﻱ
ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ
ﻱﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺁﺯﻣﻮﻥگتر Tازﻡ 
نمونهﻣﺎﻧﻨﺪ
يعني :ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻼﻣﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻓﺮﺽﻱﺍﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ
است،ﻱﺭﻧﺮﻣﺎﻝ
ﻓﺮﺽﻫﺎﻱ ﻍ

ﺑﺮﺍﻱ
ﻣﻘﺪﺍﺭ دوم
برابر یک
P
آن
در
که
دارد
np
و
n
پارامترهاي
 Dﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺍﺯ
ﻱ=ﺷﻮﺩ.
 Maximum
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻢ ﻡ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻱﻙ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﺩ ﺭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻡ ﻱﺍﻧﮓﻱﻥ
Fe − Fo
n
احتماﺁﻥلهاي
جدول
به
باشد
کم
نمونه
تعداد
اگر
است.
ﺑﺰﺭگﺗﺮ ﺍﺯ ﻡ ﻱﺍﻧﮓﻱﻥ ) ،(xﺗﻮﺯ ﻱﻉ ﺩﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﺍ ﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ ﻱ  nﻭ  npﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ

ﻡﻱﺍﻧﮓﻱﻥ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻱﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍ ﻱﻥ
1
که درآن  Fو  Fبه ترتيب فراواني نظري نسبي تجمعي و تجمعي دو جملهاي مراجعه ميکنيم ولي اگر  nبزرگ
ﻱ
ﻱ ﻭﻝﻱ ﺍﮔﺮ  nﺑﺰﺭگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺯ ﻉ
ﻱﻛﻦﻡ
 p = 2ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﻤﻊﻱ ﺩﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﺍ ﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻡ 
فراواني مشاهده شده نسبي تجمعي و  nدرجه آزادي باشد توزيع نرمال تقريب خوبي براي دوجمله اي است .در
ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺗﻘﺮﻱﺏ ﺧﻮﺏﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺟﻤﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻱﻧﺼﻮﺭﺕ ﺁﻣﺎﺭﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ :
ميباشند .اگر آماره آزمون از مقدار محاسبه شده جدول اينصورت آماره آزمون عبارتست از:
x − np0
1
=z
کوچکتر باشد فرض صفر پذيرفته ميشود و در غير اين
np0 (1 − p0 ) p0 2
= ﻭ
صورت رد ميشود .براي فرضهايي با توزيع نرمال از
H
ﻱﺷﻮﺩ )ﺁﺫﺭ ﻭ ﻣﺆﻣﻦﻱ،
ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﺽﻱ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺁﻣﺎﺭﻩ  zﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  zﺟﺪﻭﻝ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺽ  0ﺭﺩ ﻡ 
1. Upper
2. Lower
 ،1383ﺹ .(286
ﻱﺷﻮﺩ .ﻓﺮﺽ ﺻﻔﺮ
ﺩﺭ ﺍ ﻱﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﺽ ﺗﺴﺎﻭ ﻱ ﻡﻱﺍﻧﮓﻱﻥ ﻣﺘﻎ ﺭﻱ ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻁ ﻱﻑ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻳﻲ ﻝﻱﻛﺮﺕ ﻱﻋﻦﻱ ﻋﺪﺩ  3ﺑﺮﺭﺱﻱ ﻡ 
ﻱ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻡﻱﺍﻧﮓﻱﻥ ﻣﺘﻎ ﺭﻱ ﺍﺯ ﻋﺪﺩ  3ﻭ ﺩﺭ ﻧﺖﻱﺟﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺙﺭﻱ ﻣﺘﻎ ﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻓﺮﺽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺙﺭﻱ ﻣﺘﻎ ﺭ
ﺍﺳﺖ.
F۳

F۳

F۴

F۴

F۳

F۳

F۴

4
5

e

e

F۴

براي آزمون فرضي به شکل مقابل چنانچه آماره z
محاسبه شده از  zجدول بزرگتر باشد فرض  H0رد
ميشود (آذر و مؤمني ،1383 ،ص .)286
در اين آزمون فرض تساوي ميانگين متغير فوق با مقدار
متوسط طيف پنج تايي ليکرت يعني عدد  3بررسي ميشود.
فرض صفر نشان دهنده کوچکتر بودن ميانگين متغير از
عدد  3و در نتيجه عدم تأثير متغير است و برعکس فرض
مقابل نشانگر تأثير متغير است.
فرض  H0و H1بدين صورت ميباشند:
ميانگين متغير در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان
پايين است( .فرض محقق)3 μ≤ H0 :
ميانگين متغير در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان
باال است( .فرض مخالف)3 μ≤ H1 :
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همچنين در مقاله حاضر براي مقايسه نظر پاسخگويان
از تحليل واريانس ( )ANOVAاستفاده شده است .براي
شناسايي نقاط اختالف بين شرکت کنندگان تحقيق
کنوني نيز (بر اساس معيار سطح تحصيالت ،سازمان
محل خدمت و پست سازماني) از آزمون تعقيبي LSD
استفاده شده است.
 .4تجزيه و تحليل دادهها
در اين بخش و براي تحليل دادهها ،از آمار توصيفي و
آمار استنباطي استفاده گرديد .در بخش آمار توصيفي،
دادهها با استفاده از جداول فراواني و نمودارهاي متناسب
توصيف گرديده است و در بخش آمار استنباطي ،از انواع
آزمونها براي تجزيه و تحليل محتواي پرسشنامهها بهره
گرفته شد .از جمله اهداف مطالعه حاضر ،بررسي موقعيت
جاري شهر تهران و سازمانهاي مورد بررسي در خصوص
معيارهاي شهر يادگيرنده ميباشد.
 .1-4تجزيه و تحليل توصيفي دادهها
تجزيه و تحليل توصيفي دادهها در اين تحقيق نشان
ميدهد که در خصوص سطح تحصيالت %55 ،از
شرکت کنندگان داراي مدرک کارشناسي %31.2 ،داراي

تحصيالت کارشناسي ارشد و  %12.5داراي تحصيالت
دکتري هستند .همچنين  %1.2از کل مجموع پاسخ
دهنگان در مورد مدرک تحصيلي خود اطالعاتي ارائه
ندادهاند .اين اطالعات نشان دهنده آن است که پاسخ
دهندگان پرسش نامه تحقيق کنوني از سطح تحصيالت
نسبت ًا بااليي برخوردار هستند.
همچنين توزيع فراواني پست سازماني کنشگران نشان
ميدهد که  %6.2از شرکت کنندگان تحقيق حاضر
عضو هيئت علمي %21.2 ،مديراجرايي %7.5 ،مدير
ارشد %6.2 ،مشاور و  %50کارشناس هستند .با توجه
به اينکه افرادي از در سطوح مختلف سازماني در اين
پژوهش حضور داشتهاند ،نتايج پژوهش ميتواند با توجه
به اطالعات به دست آمده به واقعيت نزديکتر باشد .با
توجه به اطالعات به دست آمده از پاسخ دهندگان ،توزيع
آماري سازمان محل خدمت شرکت کنندگان به ترتيبي
است که  %16.2در بخش خصوصي %20 ،در آموزش و
پرورش %47.5 ،در شهرداري و  %15در دانشگاه فعاليت
دارند .با توجه به اينکه مديريت شهري نقش اصلي را در
توسعه استراتژيهاي شهر يادگيرنده دارند در اين پژوهش
تالش شده است بيشتر نظرات از سوي افراد فعال در
شهرداريها باشد.
 .2-4آزمون فرضيه هاي پژوهش
 .1-2-4جايگاه شهر تهران بر اساس
معيارهاي شهر يادگيرنده
سؤال نخست تحقيق کنوني به بررسي اين مسئله ميپردازد
که شهر تهران بر اساس معيارهاي شهر يادگيرنده در چه
جايگاهي قرار دارد؟ نتيجه حاصل از آزمونهادر جدول1
به شکل خالصه نشان داده شده است.
از آنجا که مقدار  Sigآزمون در متغير هاي مأموريت
و استراتژي ،آموزش خالقيت و يادگيري ،رهبري و
توانمندسازي بيشتر از  0.05است ،فرض صفر نرمال بودن
توزيع متغيرها تاييد ميشود و بنابراين براي ادامه بررسيها
بايد از آزمون پارامتريک مقايسه ميانگين تک نمونه اي
استفاده نمود .در خصوص متغيرهاي توسعه ارتباطات و
توانمندسازي نيروي کار دانشي مقدار  Sigکمتر از 0.05

جدول  .1خالصه يافته هاي جايگاه شهر تهران براساس معيارهاي شهر يادگيرنده؛ ماخذ :نگارندگان.
سؤال اصلي

شهر تهران بر
اساس معيارهاي
شهر يادگيرنده در
چه جايگاهي قرار
دارد؟

نوع توزيع
دادهها

فرض محقق

نتيجه آزمون
فرضيه

بر اساس معيار مأموريت و استراتژي در چه
جايگاهي قرار دارد؟

نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

بر اساس معيار آموزش خالقيت و يادگيري در
چه جايگاهي قرار دارد؟

نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

بر اساس معيار رهبري و توانمندسازي در چه
جايگاهي قرار دارد؟

نرمال

ميانگين پايين
نيست

رد فرض محقق

بر اساس معيار ارتباطات در چه جايگاهي
قرار دارد؟

غير نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

بر اساس معيار نيروي کار دانشي در چه
جايگاهي قرار دارد؟

غير نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

سؤال فرعي

است ،فرض صفر نرمال بودن توزيع متغيرها رد ميشود
و براي ادامه بررسيها بايد از آزمون ناپارامتريک استفاده
کرد .فرض صفر نشان دهنده کوچکتر بودن ميانگينمتغير
از عدد  3و فرض مقابل نشانگر تأثير متغير مورد بررسي
است.
• در خصوص متغير مأموريت و استراتژي با توجه به
اينکه حد پايين و حد باال با هم ديگر هم عالمت هستند،
ميتوان نتيجه گرفت که ميانگين متغير مذکور در شهر
يادگيرنده در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پايين
است( .فرض محقق)
• در خصوص متغير آموزش خالقيت و يادگيري با توجه
به اينکه حد پايين و حد باال با هم ديگر هم عالمت
هستند ميتوان نتيجه گرفت که ميانگين متغير آموزش
خالقيت و يادگيري در شهر يادگيرنده در وضعيت موجود
از نظر پاسخ دهندگان پايين است( .فرض محقق)
• در خصوص متغير رهبري و توانمندسازي از آنجا که حد
باال ميانگينها مثبت و حد پايين ميانگينها منفي است
(هم عالمت نيستند) ،فرض صفر پذيرفته نشده و بنابراين
ميتوان اظهار نمود که شهر تهران در وضعيت کنوني از
نظر متغير رهبري و توانمندسازي در وضعيت پايين قرار
ندارد.
• در خصوص متغير توسعه ارتباطات از آنجا که مقدار
 sigآزمون کوچکتر از  0/05است و تعداد تفاوتهاي
مثبت بيشتر از تعداد تفاوتهاي منفي است فرض صفر

پذيرفته ميشود .يعني ميانگين متغير توسعه ارتباطات در
شهر يادگيرنده در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان
پايين است (فرض محقق).
• در خصوص متغير توانمندسازي نيروي کار دانشي از
آنجا که مقدار  sigآزمون کوچکتر از  0/05است و
تعداد تفاوتهاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوتهاي منفي
است فرض صفر پذيرفته ميشود .يعني ميانگين متغير
توانمندسازي نيروي کار دانشي در شهر يادگيرنده در
وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پايين است( .فرض
محقق)
 .2-2-4بررسي شهر تهران از نظر گامهاي
ايجاد شهر يادگيرنده
سؤال دوم تحقيق کنوني به بررسي اين مسئله ميپردازد
که شهر تهران بر اساس معيارهاي گامهاي شهر يادگيرنده
در چه جايگاهي قرار دارد؟ نتيجه حاصل از آزمونها در
جدول  2به شکل خالصه نشان داده شده است.
• از آنجا که مقدار  Sigآزمون در متغير هايگامهاي
آموزش خالقيت و يادگيري ،رهبري و توانمندسازي،
توسعه ارتباطات بيشتر از  0.05است ،فرض صفر نرمال
بودن توزيع متغيرها تاييد ميشود و بنابراين براي ادامه
بررسيها بايد از آزمون پارامتريک مقايسه ميانگين تک
نمونه اي استفاده نمود .در خصوص متغيرهاي مأموريت
و استراتژي و توانمندسازي نيروي کاردانشي مقدار Sig
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جدول  .2خالصه يافته هاي گامهاي ايجاد شهر يادگيرنده در شهر تهران؛ ماخذ :نگارندگان.
سؤال اصلي

شهر تهران از نظر
گامهاي ايجاد
شهر يادگيرنده در
چه جايگاهي قرار
دارد؟

نوع توزيع
دادهها

فرض محقق

نتيجه آزمون
فرضيه

بر اساس گام تدوين مأموريت و استراتژي در
چه جايگاهي قرار دارد؟

غير نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

بر اساس گام آموزش خالقيت و يادگيري در
چه جايگاهي قرار دارد؟

نرمال

ميانگين پايين
نيست

رد فرض محقق

بر اساس گام رهبري و توانمندسازي در چه
جايگاهي قرار دارد؟

نرمال

ميانگين پايين
نيست

رد فرض محقق

بر اساس گام توسعه ارتباطات در چه
جايگاهي قرار دارد؟

نرمال

ميانگين پايين
نيست

رد فرض محقق

غيرنرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

سؤال فرعي

بر اساس گام توانمندسازي نيروي کار دانشي
در چه جايگاهي قرار دارد؟
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کمتر از  0.05است ،فرض صفر نرمال بودن توزيع متغيرها
رد ميشود.
• از آنجا که مقدار sigآزمون کوچکتر از  0/05است
و تعداد تفاوتهاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوتهاي منفي
است فرض صفر پذيرفته ميشود .اين بدان معني است
که ميانگين متغير مأموريت و استراتژي در شهر يادگيرنده
در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پايين است.
(فرض محقق)
• از آنجا که حد باال ميانگينها مثبت و حد پايين
ميانگينها منفي است (هم عالمت نيستند) ،فرض صفر
پذيرفته نشده و بنابراين ميتوان اظهار نمود که شهر
تهران در وضعيت کنوني از نظر متغيرگامهاي آموزش
خالقيت و يادگيري در وضعيت پايين قرار ندارد.
• از آنجا که حد باال ميانگينها مثبت و حد پايين
ميانگينها منفي است (هم عالمت نيستند) ،فرض صفر
پذيرفته نشده و بنابراين ميتوان اظهار نمود که شهر
تهران در وضعيت کنوني از نظر متغير گامهاي رهبري
و توانمندسازي در وضعيت پايين قرار ندارد.
• از آنجا که حد باال ميانگينها مثبت و حد پايين
ميانگينها منفي است (هم عالمت نيستند) ،فرض صفر
پذيرفته نشده و بنابراين ميتوان اظهار نمود که شهر
تهران در وضعيت کنوني از نظر متغير گامهاي آموزش
توسعه ارتباطات در وضعيت پايين قرار ندارد.
• از آنجا که مقدار  sigآزمون کوچکتر از  0/05است

و تعداد تفاوتهاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوتهاي منفي
است فرض صفر پذيرفته ميشود .اين بدان معني است که
ميانگين متغير گامهاي توانمندسازي نيروي کار دانشي در
شهر يادگيرنده در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان
پايين است( .فرض محقق)
 .3-2-4اجزاي تشکيل دهنده شهر يادگيرنده
در بخش سوم پرسشنامه به بررسي اين موضوع پرداخته
شد که هر کدام از عناصر اصلي شکل گيري شهر
يادگيرنده در شهر تهران بر اساس متغيرهاي مورد بررسي
از نظر کنشگران در چه جايگاهي قرار دارند.
 .1-3-2-4شهرداري به عنوان سازمان
يادگيرنده
سؤال فرعي مذکور در تحقيق کنوني به بررسي اين مسئله
ميپردازد که شهرداري بر اساس معيارهاي سازمان
يادگيرنده در چه جايگاهي قرار دارد؟ نتيجه حاصل از
آزمونها در جدول  3به شکل خالصه نشان داده شده
است.
از آنجا که مقدار  Sigآزمون در متغير رهبري و
توانمندسازي بيشتر از  0.05است ،فرض صفر نرمال
بودن توزيع متغيرها تاييد ميشود و بنابراين براي ادامه
بررسيها بايد از آزمون پارامتريک مقايسه ميانگين تک
نمونه اي استفاده نمود .در خصوص متغيرهاي مأموريت و

جدول .3خالصه يافته هاي بررسی شهرداري؛ ماخذ :نگارندگان.
سؤال اصلي

شهرداريها به
عنوان سازمان
يادگيرنده در
شهر تهران در
چه جايگاهي
قرار دارند؟

نوع توزيع
دادهها

فرض محقق

نتيجه آزمون
فرضيه

بر اساس معيار مأموريت و استراتژي در چه
جايگاهي قرار دارند؟

غيرنرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

بر اساس معيار آموزش خالقيت و يادگيري در
چه جايگاهي قرار دارند؟

غيرنرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

بر اساس معيار رهبري و توانمندسازي در چه
جايگاهي قرار دارند؟

نرمال

ميانگين پايين نيست

رد فرض محقق

بر اساس معيار ارتباطات در چه جايگاهي قرار
دارند؟

غيرنرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

بر اساس معيار نيروي کار دانشي در چه
جايگاهي قرار دارند؟

غيرنرمال

ميانگين پايين نيست

رد فرض محقق

سؤال فرعي

استراتژي ،آموزش خالقيت و يادگيري ،توسعه ارتباطات و
توانمندسازي نيروي کار دانشي مقدار  Sigکمتر از 0.05
است ،فرض صفر نرمال بودن توزيع متغيرها رد ميشود
و براي ادامه بررسيها بايد از آزمون ناپارامتريک استفاده
کرد.
• از آنجا که مقدار  sigآزمون کوچکتر از  0/05است
و تعداد تفاوتهاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوتهاي منفي
است فرض صفر پذيرفته ميشود .يعني ميانگين متغير
مأموريت و استراتژي در شهرداريها در وضعيت موجود از
نظر پاسخ دهندگان پايين است( .فرض محقق)
• از آنجا که مقدار  sigآزمون کوچکتر از  0/05است
و تعداد تفاوتهاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوتهاي منفي
است فرض صفر پذيرفته ميشود .ميانگين متغير آموزش
خالقيت و يادگيري در شهرداريها در وضعيت موجود از
نظر پاسخ دهندگان پايين است( .فرض محقق)
• از آنجا که حد باال ميانگينها مثبت و حد پايين
ميانگينها منفي است (هم عالمت نيستند) ،فرض
صفر پذيرفته نشده و بنابراين ميتوان اظهار نمود که
شهرداريها در وضعيت کنوني از نظر متغير رهبري و
توانمندسازي در وضعيت پايين قرار ندارند.
• از آنجا که مقدار  sigآزمون کوچکتر از  0/05است
و تعداد تفاوتهاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوتهاي منفي
است فرض صفر پذيرفته ميشود .بدين ترتيب ميتوان
نتيجه گرفت که ميانگين متغير توسعه ارتباطات در

شهرداريها در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان
پايين است( .فرض محقق)
• از آنجا که مقدار  sigآزمون بزرگتر از  0/05است
مقابل پذيرفته ميشود .اين امر نشان ميدهد که ميانگين
متغير توانمندسازي نيروي کار دانشي در شهرداريها در
وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پايين نيست.
 .2-3-2-4سازمانهاي متوسط و کوچک به
عنوان سازمان يادگيرنده
سؤال فرعي بعدي در تحقيق کنوني به بررسي اين مسئله
ميپردازد که سازمانهاي متوسط و کوچک بر اساس
معيارهاي سازمان يادگيرنده در چه جايگاهي قرار دارد؟
نتيجه حاصل از آزمونها در جدول  4به شکل خالصه
نشان داده شده است.
از آنجا که مقدار  Sigآزمون در متغيرهاي رهبري و
توانمندسازي و توسعه ارتباطات بيشتر از  0.05است،
فرض صفر نرمال بودن توزيع متغيرها تاييد ميشود و
بنابراين براي ادامه بررسيها بايد از آزمون پارامتريک
مقايسه ميانگين تک نمونه اي استفاده نمود .در خصوص
متغيرهاي مأموريت و استراتژي ،آموزش خالقيت و
يادگيري و توانمندسازي نيروي کار دانشي مقدار Sig
کمتر از  0.05است ،فرض صفر نرمال بودن توزيع
متغيرها رد ميشود و براي ادامه بررسيها بايد از آزمون
ناپارامتريک استفاده کرد.
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جدول .4خالصه يافته هاي بررسي سازمانهاي متوسط و کوچک؛ ماخذ :نگارندگان.
سؤال اصلي

سازمانهاي
متوسط و کوچک
به عنوان سازمان
يادگيرنده در
شهر تهران در
چه جايگاهي قرار
دارند؟
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سؤال فرعي

نوع توزيع
دادهها

فرض محقق

نتيجه آزمون
فرضيه

بر اساس معيار مأموريت و استراتژي در چه
جايگاهي قرار دارند؟

غيرنرمال

ميانگين پايين
نيست

رد فرض محقق

بر اساس معيار آموزش خالقيت و يادگيري در
چه جايگاهي قرار دارند؟

غيرنرمال

ميانگين پايين
نيست

رد فرض محقق

بر اساس معيار رهبري و توانمندسازي در چه
جايگاهي قرار دارند؟

نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

بر اساس معيار توسعه ارتباطات در چه
جايگاهي قرار دارند؟

نرمال

ميانگين پايين
نيست

رد فرض محقق

بر اساس معيار نيروي کار دانشي در چه
جايگاهي قرار دارند؟

غيرنرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

• از آنجا که مقدار  sigآزمون بزرگتر از  0/05است توانمندسازي نيروي کار دانشي در سازمانهاي متوسط
فرض صفر رد شده و فرض مقابل پذيرفته ميشود .وکوچک در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پايين
اين يافته نشان ميدهد که ميانگين متغير مأموريت و است.
استراتژي در سازمانهاي متوسط وکوچک در وضعيت
موجود از نظر پاسخ دهندگان پايين نيست.
.3-3-2-4دانشگاههابهعنوانسازمانيادگيرنده
• از آنجا که مقدار  sigآزمون بزرگتر از  0/05است سؤال فرعي مذکور در تحقيق کنوني به بررسي اين مسئله
و تعداد تفاوتهاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوتهاي منفي ميپردازد که دانشگاهها بر اساس معيارهاي سازمان
است فرض صفر رد ميشود و فرض مقابل پذيرفته يادگيرنده در چه جايگاهي قرار دارد؟ نتيجه حاصل از
ميشود .يعني ميانگين متغير آموزش خالقيت و يادگيري آزمونها در جدول  5به شکل خالصه نشان داده شده
در سازمانهاي متوسط و کوچک در وضعيت موجود از است.
نظر پاسخ دهندگان پايين نيست.
از آنجا که مقدار  Sigآزمون در متغيرهايمأموريت و
• با توجه به اينکه حد پايين و حد باال با هم ديگر هم استراتژي و رهبري و توانمندسازي بيشتر از  0.05است،
عالمت هستند ميتوان نتيجه گرفت که ميانگين متغير فرض صفر نرمال بودن توزيع متغيرها تاييد ميشود و
رهبري و توانمندسازي در سازمانهاي متوسط و کوچک بنابراين براي ادامه بررسيها بايد از آزمون پارامتريک
در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پايين است .مقايسه ميانگين تک نمونه اي استفاده نمود .در خصوص
(فرض محقق)
متغيرهاي آموزش خالقيت و يادگيري ،توسعه ارتباطات و
• از آنجا که حد باال ميانگينها مثبت و حد پايين توانمندسازي نيروي کار دانشي مقدار  Sigکمتر از 0.05
ميانگينها منفي است (هم عالمت نيستند) ،فرض است ،فرض صفر نرمال بودن توزيع متغيرها رد ميشود
صفر پذيرفته نشده و بنابراين ميتوان اظهار نمود که و براي ادامه بررسيها بايد از آزمون ناپارامتريک استفاده
سازمانهاي متوسط و کوچک در وضعيت کنوني از نظر کرد.
متغير توسعه ارتباطات در وضعيت پايين قرار ندارند.
• با توجه به اينکه حد پايين و حد باال با هم ديگر هم
• از آنجا که مقدار  sigآزمون کوچکتر از  0/05است عالمت هستند ميتوان نتيجه گرفت که ميانگين متغير
و تعداد تفاوتهاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوتهاي مأموريت و استراتژي در دانشگاهها در وضعيت موجود از
منفي است فرض صفر پذيرفته ميشود .ميانگين متغير نظر پاسخ دهندگان پايين است( .فرض محقق)

جدول  .5خالصه يافته هاي بررسي دانشگاهها؛ ماخذ :نگارندگان.
سؤال اصلي

سؤال فرعي
بر اساس معيار مأموريت و استراتژي در چه
جايگاهي قرار دارند؟

بر اساس معيار آموزش خالقيت و يادگيري در
دانشگاهها به عنوان چه جايگاهي قرار دارند؟
سازمان يادگيرنده
بر اساس معيار رهبري و توانمندسازي در چه
در شهر تهران در
جايگاهي قرار دارند؟
چه جايگاهي قرار
بر اساس معيار ارتباطات در چه جايگاهي قرار
دارند؟
دارند؟
بر اساس معيار نيروي کار دانشي در چه
جايگاهي قرار دارند؟

• از آنجا که مقدار  sigآزمون بزرگتر از  0/05است
و تعداد تفاوتهاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوتهاي منفي
است فرض صفر رد ميشود و فرض مقابل پذيرفته
ميشود يعني ميانگين متغير آموزش خالقيت و يادگيري
در دانشگاه در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پايين
نيست.
• با توجه به اينکه حد پايين و حد باال با هم ديگر هم
عالمت هستند ميتوان نتيجه گرفت که ميانگين متغير
رهبري و توانمندسازي در دانشگاههادر وضعيت موجود از
نظر پاسخ دهندگان پايين است( .فرض محقق)
• از آنجا که مقدار  sigآزمون بزرگتر از  0/05است
فرض صفر رد ميشود و فرض مقابل پذيرفته ميشود.
ميانگين متغير توسعه ارتباطات در دانشگاه در وضعيت

نوع توزيع
دادهها

فرض محقق

نتيجه آزمون
فرضيه

نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

غير نرمال

ميانگين پايين نيست

رد فرض محقق

نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

غير نرمال

ميانگين پايين نيست

رد فرض محقق

غير نرمال

ميانگين پايين نيست

رد فرض محقق

موجود از نظر پاسخ دهندگان پايين نيست.
• از آنجا که مقدار  sigآزمون بزرگتر از  0/05است
فرض صفر رد ميشود و فرض مقابل پذيرفته ميشود.
بدين ترتيب ميتوان ادعا نمود که ميانگين متغير
توانمندسازي نيروي کار دانشي در دانشگاهها در وضعيت
موجود از نظر پاسخ دهندگان پايين نيست.
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 .4-3-2-4مراکز علمي و کاربردي به عنوان
سازمان يادگيرنده
در تحقيق کنوني به بررسي اين مسئله ميپردازد که مراکز
علمي و کاربردي بر اساس معيارهاي سازمان يادگيرنده
در چه جايگاهي قرار دارد؟ نتيجه حاصل از آزمونها در
جدول  6به شکل خالصه نشان داده شده است.

جدول  .6خالصه يافته هاي بررسي مراکز آموزش علمي و کاربردي بزرگ ساالن؛ ماخذ :نگارندگان.
سؤال اصلي

سؤال فرعي
بر اساس معيار مأموريت و استراتژي در چه
جايگاهي قرار دارند؟

آموزش
مراکز
بر اساس معيار آموزش خالقيت و يادگيري در
علمي و کاربردي
چه جايگاهي هستند؟
به
بزرگساالن
عنوان
سازمان بر اساس معيار رهبري و توانمندسازي در چه
يادگيرنده
در جايگاهي هستند؟
شهر تهران در
بر اساس معيار ارتباطات در چه جايگاهي قرار
چه جايگاهي قرار
دارند؟
دارند؟
بر اساس معيار نيروي کار دانشي در چه
جايگاهي قرار دارند؟

دوفصلنامه مديريت شهري

نوع توزيع
دادهها

فرض محقق

نتيجه آزمون
فرضيه

نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

غير نرمال

ميانگين پايين نيست

رد فرض محقق

غير نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

نرمال

ميانگين پايين نيست

رد فرض محقق

غير نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق
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از آنجا که مقدار  Sigآزمون در متغيرهاي مأموريت
و استراتژي و توسعه ارتباطات بيشتر از  0.05است،
فرض صفر نرمال بودن توزيع متغيرها تاييد ميشود و
بنابراين براي ادامه بررسيها بايد از آزمون پارامتريک
مقايسه ميانگين تک نمونه اي استفاده نمود .در خصوص
متغيرهاي آموزش خالقيت و يادگيري ،رهبري و
توانمندسازي و توانمندسازي نيروي کار دانشي مقدار
 Sigکمتر از  0.05است ،فرض صفر نرمال بودن توزيع
متغيرها رد ميشود و براي ادامه بررسيها بايد از آزمون
ناپارامتريک استفاده کرد.
• با توجه به اينکه حد پايين و حد باال با هم ديگر هم
عالمت هستند ميتوان نتيجه گرفت که ميانگين متغير
مأموريت و استراتژي در مراکز آموزش علمي و کاربردي
بزرگساالن در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان
پايين است( .فرض محقق)
• از آنجا که مقدار  sigآزمون بزرگتر از  0/05است
و تعداد تفاوتهاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوتهاي منفي
است فرض صفر رد ميشود و فرض مقابل پذيرفته
ميشود يعني ميانگين متغير آموزش خالقيت و يادگيري
در مراکز علمي و کاربردي بزرگ ساالن در وضعيت
موجود از نظر پاسخ دهندگان پايين نيست.
• از آنجا که مقدار  sigآزمون کوچکتر از  0/05است
و تعداد تفاوتهاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوتهاي منفي

است فرض صفر پذيرفته ميشود .يعني ميانگين متغير
رهبري و توانمندسازي در مراکز علمي و کاربردي بزرگ
ساالن در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پايين
است( .فرض محقق)
• از آنجا که حد باال ميانگينها مثبت و حد پايين
ميانگينها منفي است (هم عالمت نيستند) ،فرض صفر
پذيرفته نشده و بنابراين ميتوان اظهار نمود که مراکز
آموزش علمي و کاربردي بزرگساالن در وضعيت کنوني از
نظر متغير توسعه ارتباطات در وضعيت پايين قرار ندارند.
• از آنجا که مقدار  sigآزمون کوچکتر از  0/05است
و تعداد تفاوتهاي مثبت بيشتر از تعداد تفاوتهاي منفي
است فرض صفر پذيرفته ميشود يعني ميتوان ادعا نمود
که ميانگين متغير توانمندسازي نيروي کار دانشي در
مراکز علمي و کاربردي بزرگ ساالن در وضعيت موجود
از نظر پاسخ دهندگان پايين است.
 .5-3-2-4مدارس به عنوان سازمان
يادگيرنده
در تحقيق کنوني به بررسي اين مسئله ميپردازد که
مدارس بر اساس معيارهاي سازمان يادگيرنده در چه
جايگاهي قرار دارد؟ نتيجه حاصل از آزمونها در جدول 7
به شکل خالصه نشان داده شده است.
از آنجا که مقدار  Sigآزمون در متغيرهاي مأموريت

جدول  .7خالصه يافته هاي بررسي مدارس؛ ماخذ :نگارندگان.
سؤال اصلي

مدارس به عنوان
سازمان يادگيرنده
در شهر تهران در
چه جايگاهي قرار
دارند؟

نوع توزيع
دادهها

فرض محقق

نتيجه آزمون
فرضيه

بر اساس معيار مأموريت و استراتژي در چه
جايگاهي قرار دارند؟

نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

بر اساس معيار آموزش خالقيت و يادگيري در
چه جايگاهي قرار دارند؟

نرمال

ميانگين پايين
نيست

رد فرض محقق

بر اساس معيار رهبري و توانمندسازي در چه
جايگاهي قرار دارند؟

نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

بر اساس معيار ارتباطات در چه جايگاهي قرار
دارند؟

نرمال

ميانگين پايين است

تاييد فرض محقق

غير نرمال

ميانگين پايين
نيست

رد فرض محقق

سؤال فرعي

بر اساس معيار نيروي کار دانشي در چه
جايگاهي قرار دارند؟

و استراتژي ،آموزش خالقيت و يادگيري ،رهبري و
توانمندسازي و توسعه ارتباطات بيشتر از  0.05است،
فرض صفر نرمال بودن توزيع متغيرها تاييد ميشود و
بنابراين براي ادامه بررسيها بايد از آزمون پارامتريک
مقايسه ميانگين تک نمونه اي استفاده نمود .در خصوص
متغير توانمندسازي نيروي کار دانشي مقدار  Sigکمتر
از  0.05است ،فرض صفر نرمال بودن توزيع متغيرها رد
ميشود و براي ادامه بررسيها بايد از آزمون ناپارامتريک
استفاده کرد.
• با توجه به اينکه حد پايين و حد باال با هم ديگر هم
عالمت هستند ميتوان نتيجه گرفت که ميانگين متغير
مأموريت و استراتژي در مدارس در وضعيت موجود از نظر
پاسخ دهندگان پايين است( .فرض محقق)
• از آنجا که حد باال ميانگينها مثبت و حد پايين
ميانگينها منفي است (هم عالمت نيستند) ،فرض صفر
پذيرفته نشده و بنابراين ميتوان اظهار نمود که مدارس در
وضعيت کنوني از نظر متغير آموزش خالقيت و يادگيري
در وضعيت پايين قرار ندارند.
• با توجه به اينکه حد پايين و حد باال با هم ديگر هم
عالمت هستند ميتوان نتيجه گرفت که ميانگين متغير
رهبري و توانمندسازي در مدارس در وضعيت موجود از
نظر پاسخ دهندگان پايين است( .فرض محقق)
• با توجه به اينکه حد پايين و حد باال با هم ديگر هم
عالمت هستند ميتوان نتيجه گرفت که ميانگين متغير
توسعه ارتباطات در مدارس در وضعيت موجود از نظر
پاسخ دهندگان پايين است( .فرض محقق)
• از آنجا که مقدار  sigآزمون بزرگتر از  0/05است
فرض صفر رد ميشود و فرض مقابل پذيرفته ميشود
يعني ميانگين متغير در توانمندسازي نيروي کار دانشي در
مدارس در وضعيت موجود از نظر پاسخ دهندگان پايين
نيست.
 .3-4مقايسه نظر پاسخگويان در خصوص
وضعيت موجود عوامل موثر در بروز شهر
يادگيرنده
در مقاله حاضر براي مقايسه نظر پاسخگويان از تحليل

واريانس ( )ANOVAاستفاده شده است .متغيرهاي
مستقل در اين بخش متغير سازمان محل خدمت (با چهار
سطح ،شهرداري ،آموزش و پرورش ،دانشگاه ،سازمانهاي
متوسط و کوچک) ،سطح تحصيالت (با سه سطح ،دکتري،
کارشناسي ارشد ،کارشناسي) و جايگاه سازماني (با چهار
سطح ،هيئت علمي ،مشاور ،مديرارشد ،مدير اجرايي،
کارشناس) هستند .يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل
واريانس در سؤالها اول و دوم به شرح زير ميباشد.
درسؤال اول بررسي شد آيا بين نظرات پاسخ دهندگان
در خصوص جايگاه شهر تهران بر اساس معيارهاي
شهر يادگيرنده در تحقيق کنوني اختالف معناداري
وجود دارد يا خير؟ آزمون تحليل واريانس اختالف بين
نظر پاسخ دهندگان در معيار سطح تحصيالت و سازمان
محل خدمت را نشان ميدهد و در خصوص سؤال دوم
که آيا بين نظرات پاسخ دهندگان در خصوص گامهاي
ايجاد شهر يادگيرنده در شهر تهران اختالف معناداري
وجود دارد يا خير؟ اختالف معناداري بين نظرات پاسخ
دهندگان مشاهده نشد .در خصوص سؤال اول بر اساس
معيار سطح تحصيالت ،در متغير توانمندسازي نيروي کار
دانشي تفاوت معناداري مشاهده شده است (= 0.011
 .)sigبراي شناسايي نقاط اختالف بين شرکت کنندگان
تحقيق کنوني از آزمون تعقيبي  LSDاستفاده شده
است .يافتههاي نشان ميدهدکه بين شرکت کنندگان
داراي سطح تحصيالت کارشناسي و سطح تحصيالت
کارشناسي ارشد ( )sig = 0.003اختالف معناداري وجود
دارد .همچنين از نظر معيار سازمان محل خدمت در سؤال
اول بين نظرات پاسخ دهندگان تحقيق کنوني از نظر
آموزش خالقيت و يادگيري ،رهبري و توانمندسازي و
توسعه ارتباطات تفاوت معناداري مشاهده ميشود( .به
ترتيب  sig =0.010 ،sig = 0.006و.)sig =0.010
يافتههاي آزمون  LSDنشان ميدهد که بين شرکت
کنندگان تحقيق کنوني از نظر معيار سازمان محل خدمت
در زمينه ميزان يادگيرنده بودن شهر تهران در اين نقاط
اختالف معناداري وجود دارد:
• در متغير آموزش خالقيت و يادگيري بين شرکت
کنندگان شاغل در آموزش و پرورش و شهرداري
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()sig = 0.013
• در متغير آموزش خالقيت و يادگيري بين شرکت
کنندگان شاغل در دانشگاه و شهرداري ()sig =0.003
• در متغير رهبري و توانمندسازي بين شرکت کنندگان
شاغل در سازمانهاي کوچک و متوسط و آموزش و
پرورش ()sig = 0.006
• در متغير رهبري و توانمندسازي بين شرکت کنندگان
شاغل در آموزش و پرورش و شهرداري ()sig = 0.002
• در متغير توسعه ارتباطات بين شرکت کنندگان شاغل در
آموزش و پرورش و شهرداري ()sig = 0.007
• در متغير توسعه ارتباطات بين شرکت کنندگان شاغل
در سازمان متوسط و کوچک و شهرداري ()sig = 0.017
• در متغير توسعه ارتباطات بين شرکت کنندگان شاغل در
دانشگاه و شهرداري (.)sig = 0.030
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 .5نتيجه گيري و جمع بندي
در اين پژوهش ،باتوجه به اينکه يکي از ويژگيهاي شهر
يادگيرنده تعريف مأموريت و استراتژي شهر و آگاهي
شهروندان از آن است به نحوي که کليه آموزشها
و فعاليتهاي شهروندان در جهت پيشبرد اهداف و
استراتژيهاي شهر و هم سو با آن باشد ،نتايج تحقيق
نشان ميدهد که ميانگين متغير مأموريت و استراتژي در
شهر تهران پايين است ،بنابراين وظيفه مسئوالن و مديران
شهري است که ابتدا مأموريت و استراتژي شهر تهران را
تعريف کنند ،همچنين تالش کنند تا کليه شهروندان از
مأموريت شهر اطالع يابند و در جهت تحقق آن مشارکت
نمايند و نيز برنامه هاي آموزش و يادگيري شهروندان را
هم سو با مأموريت شهر تدوين نمايند تا در نهايت هدف و
مأموريت شهر تحقق يابد .لذا بايد با حضور کليه ذينفعان
برنامه ريزي يکپارچهاي در جهت يادگيري مادامالعمر
شهروندان هم سو با اهداف و استراتژيهاي تدوين شده،
انجام گيرد .همچنين يک شهر يادگيرنده براي حضور در
رقابت جهاني نيازمند داشتن زير ساختهاي الزم براي
ارتباطات جهاني است و از اين رو شهرهاي يادگيرنده
بايد زيرساختهاي الزم شهرهاي مجازي را نيز داشته
باشد ،يکي از مؤلفه هاي مورد بررسي در تحقيق حاضر

نيز توسعه ارتباطات بود که با توجه به يافته هاي پژوهش
با وجود گامهايي که در توسعه ارتباطات در شهر تهران
صورت گرفته است ،هنوز فناوري اطالعات و ارتباطات
جايگاه خود را در شهر تهران و در ميان شهروندان نيافته
است .بنابراين با توجه به اينکه توسعه فناوري اطالعات و
ارتباطات مجازي پيش زمينه تحقق شهر يادگيرنده است
و همچنين با توجه به يافته هاي پژوهش در تحقق
شهر يادگيرنده نياز است عالوه بر اينکه زيرساختهاي
فن آوري اطالعاتي و الکترونيک الزم بايد فراهم گردد،
همچنين بايد زمينه استفاده از کامپيوتر و اينترنت براي
کليه شهروندان فراهم گردد و آموزشهاي الزم به کليه
شهروندان به ويژه شهرونداني که امکان آموزش از
کانالهاي رسمي را ندارند ،توسط سازمانهاي دخيل در
امر يادگيري شهروندان صورت گيرد.
در شهر يادگيرنده ،يادگيري مادامالعمر ديگر تنها يک
بخش از آموزش و تعليم نيست ،آن يک اصل راهنما
براي مشارکت تمام حوزهها در زمينههاي يادگيري است.
در شهر يادگيرنده چنين ديدگاهي اجرايي خواهد شد و
همه شهروندان ،بدون استثنا ،ميتوانند فرصتهايي
برابر براي پاسخ به نيازها در جهت تغيير اجتماعي و
اقتصادي داشته باشند و فعاالنه براي ساختن آينده
شهرشان فعاليت کنند ،با توجه به اينکه تحقق هدف
شهر يادگيرنده نيازمند مشارکت سازمانهاي مختلف شهر
که در آموزش شهروندان نقش دارند و همچنين مشارکت
کليه شهروندان به صورت يکپارچه است .در اين پژوهش
نيز سازمانهاي شهرداري ،دانشگاه ،آموزش و پرورش و
سازمان خصوصي متوسط و کوچک که در امر يادگيري
و فرايند اجتماعي سازي شهروندان نقش دارند مورد
توجه قرار گرفتند ،براي تحقق هدف شهر يادگيرنده نياز
است ،نقش و وظيفه هر يک از سازمانهاي مسئول در
امر آموزش شهروندان در تحقق مأموريت شهر يادگيرنده
تعريف شود .جهت استفاده بهينه از پتانسيلهاي انساني
موجود در شهر بايد امکان مشارکت و هم انديشي گروهي
در ميان نهادها ،سازمانها و شهروندان فراهم گردد.
در اين پژوهش پيشنهاد ميشود شورايي با نام شوراي
شهر يادگيرنده متشکل از تصميم گيرندگان و مسئولين
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