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ABSTRACT 

Objective:With the advent of the information age and the growth of new communication 

technologies, the idea for the learning society has affected all human social relations and provided 

public learning for all people regardless of any differences. Therefore, in order to increase the 

efficiency of learning activities in urban spaces, it is necessary to pay attention to the location of these 

services and the benefit of all citizens from them. Accordingly, the present study, with the aim of 

spatial analysis relationships between demographic and physical factors as basic principles in the 

realization of learning city has examined spatial heterogeneities in urban neighborhoods of Zanjan. 

Methods: The present study is applied in terms of purpose and is descriptive-analytical in terms of 

nature. The method of data collecting is documentary-library. To analyze the findings, Moran's self-

correlation technique and geographical weight regression model were used. 

Results: The results of the use of Moran statistics show that the spatial self-correlation between all 

the indicators measured is positive and follows the cluster pattern. Following the existence of such a 

pattern, the assessments made using the GWR model show that the population index required for 

education with 13.5% has the highest impact factor on the transformation of Zanjan into a learning 

city. Also, considering the adjusted R2 values equal to 43 and 32%, the GWR modeled the spatial 

relationships between the variables with acceptable accuracy and was able to predict spatial 

inequalities and optimal deployment ranges of the centers in the coming years. 

Conclusion: The findings show that most of the neighborhoods of Zanjan suffer from spatial 

imbalances in terms of the appropriateness between the learning land uses and their population. This 

is much more severe in the case of the Bisim, Islamabad and Trans neighborhoods with an illiterate 

population of 40.6%. Therefore, urban management should prevent gaps and social-spatial 

inequalities between urban areas and neighborhoods through proper planning in the fair distribution 

of learning services and make it possible to achieve learning city in Zanjan neighborhoods by 

determining the optimal location of learning land uses. 
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  چکیده

شهر یادگیرنده، بر تمام مناسبات  بر ای مبنیهای نوین ارتباطی، طرح اندیشهعصر اطالعات و رشد فناوریبا ورود به تبیین موضوع: 
بنابراین در خصوص است.  ی شهروندان فراهم ساختهاجتماعی انسان اثر گذاشته و یادگیری همگانی را فارغ از هر نوع تمایزاتی برای همه

 ی افراد از این خدمات، امری ضروری است.مندی کلیهشهری، توجه به مكان استقرار و بهرهفضاهای  های یادگیری درافزایش بازدهی فعالیت

عنوان اصول اساسی در تحقق شهریادگیرنده، پژوهش حاضر با هدف تحلیل روابط فضایی میان عوامل جمعیتی و کالبدی به اساس بر همین
 است.جان پرداخته زندر محالت شهری  فضاییهای بررسی ناهمسانی به

است. ای کتابخانه-اسنادی اطالعات گردآوری روش. ی استلیتحل-یفیتوص تیلحاظ ماهو به پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی روش:
 جغرافیایی استفاده شده است.وزنی  مدل رگرسیونخودهمبستگی موران و  تكنیکاز ها، وتحلیل یافتهبرای تجزیه

های مورد سنجش، مثبت بوده و از الگوی ی شاخصفضایی میان کلیهدهد خودهمبستگی ی موران نشان میکارگیری آمارهنتایج به ها:یافته
التعلیم جمعیتی الزم حاکی از آن است که، شاخص GWRاز مدل های حاصل نمایند. با توجه به وجود چنین الگویی، ارزیابیای تبعیت میخوشه

همچنین مدل مذکور با درنظرگرفتن مقادیر شدن شهر زنجان به یک شهر یادگیرنده دارد. تبدیل یب تأثیر را در درصد بیشترین ضر 5/13با 
R2 و سازی نمودهمدل ،روابط کم و مثبت لیو ،فضایی میان متغیرها را با دقت تقریبا قابل قبول درصد، روابط 32و  43شده برابر تعدیل 

 بینی نماید.خوبی پیش های آتی را بهی مراکز یادگیرنده در سالهای استقرار بهینهدودههای فضایی و محتوانسته نابرابری

شان، دچار عدم تعادالت یادگیرنده و جمعیتهای لحاظ تناسب میان کاربریدهند بیشتر محالت شهر زنجان به ها نشان مییافته نتایج:
رو باشد. ازایندرصد، بسیار شدیدتر می 6/40آباد و ترانس با جمعیت بیسواد برابر با فضایی هستند. این مسئله درخصوص محالت بیسیم، اسالم 

فضایی میان -های اجتماعییادگیری از بروز شكاف و نابرابری ی خدماتریزی صحیح در توزیع عادالنهشهری باید از طریق برنامهمدیریت 
شهر یادگیرنده در محالت به رویكرد حصول  ۀیادگیرنده، زمین هایی کاربریهینهو با تعیین مكان بشهری جلوگیری نماید مناطق و محالت 

 را میسر سازد. شهری زنجان

 .شهر زنجان ،GWRمدل  های زیرساختی،مؤلفه نابرابری فضایی، شهر یادگیرنده، :هاکلیدواژه
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 مقدمه
یابد، با آموزش و ندگی، میبر در اختیار قراردادن امكانات و الزامات زعنوان بزرگترین دستاورد بشر، عالوه شهر به

 ماده نماید. ازسویآی حیات شهری، گرفتن نقش مناسب و مثبت در صحنه یادگیری مناسب، شهروندان را برای بر عهده
ن زندگی چندین برابر شده های ضمبه یادگیری ی زندگی، نیاز مبرمهتر شدن میزان آگاهی افراد از شیودیگر با پررنگ

ای خالق، هر لحظه یوهشهای رسمی خالصه شود بلكه بایستی به تواند فقط در قالب آموزشاست. اما این نیاز دیگر نمی
ی بشری از ابزارهای جامعه (. بنابراین بدون تردید یكی53: 1395ه و همكاران، زاددر اختیار شهروندان قرارگیرد )مجتبی

ختلف ممیان عناصر  ی تعامالت متقابل،عنوان نتیجهی یادگیری شهری بهبرای گسترش چنین گفتمانی، پروش و توسعه
ای مختلف در هرودیشهری و فزونی و یشهری با توجه به سرعت باالی تغییرات در جامعه شهری است. یادگیری

(. 21: 1389سینی، است )مكنود حای مدرن توصیف شده های گوناگون زندگی شهرنشینان، نیازی اساسی در جامعهعرصه
ست به محیط زیستی ناپذیری از زندگی شهری، رفتار شهروندان را در جهت پاسخ درعنوان بخش جداییفرآیندی که به

و سازگاری بیشتری عمل  های مختلف زندگی، با انعطافبخشد که در موقعیتی را میها این توانایآندهد و به جهت می
 (. Longworth, 2006: 49) نمایند

های بزرگ دنیا برآن شدند تا با ایجاد فضا های نوظهور، مدیران شهرهایفرایندی و بروز مسائل و پدیده در بستر چنین جریان
عنوان یک مفهوم خاص در ی سطوح شهری شوند و آن را بهیادگیری درمیان کلیه یی مشترک، موجب بسط و توسعهیادگیرنده

ی مطالعات شهری، عنوان رویكردی نوین در عرصهبه1ی شهر یادگیرندهمیان، ایدهشهری معرفی نماید. دراین ریزی ی برنامههحوز

یادگیرنده در های با تأکید بر ایجاد محیطکه  (،Navarro et al., 2017: 272برخاسته از چنین رهگذر مفهومی است )
. چنین رویكردی (Di Sivoa, 2010: 5351) العمر داردمادامفضاهای شهری، سعی در تشویق شهروندان به یادگیری 

های های یادگیری خارج از مدرسه را با محیطدر تالش است محیطعنوان یک منبع جدید جهت مداخالت آموزشی، به
: 1397درسه ارتباط دهد و بدین ترتیب مرزهای تصنعی یادگیری را از بین ببرد )امیر انتخابی و همكاران، یادگیری درون م

 ,Yang & Yorozuسازد )ی شهروندان فارغ از هرنوع تمایزاتی، فراهم میبنابراین یادگیری همگانی را برای همه (.466

عنوان یک شهر یادگیرنده تحقق بخشد، بسیار مهم است، خود را به که یک جامعه بتواند پتانسیلاینرو برای (. ازاین 2015
ی شهروندان فضایی برای همهریزی مناسب، فرایند یادگیری را به صورت برابر با طرح فضایی مبتنی بر عدالت که با برنامه

 فراهم نماید. 
ی، اجتماعی، سیاسی و اقتصاد گوناگون یادگیرنده متأثر از کارکردهای فضایی شهر که سازماناز آنجاییطورکلی به

بر یادگیری دراختیار های براتا فرصت گرددمییادگیرنده موجب  شهر یهگستر وجود فضاهای نابرابر درفرهنگی است، 
های ی میان بخشفضایهای موجب افزایش ناهمسانی بازخوردی، یهدر یک چرخ و ؛ساکنان شهری قرار نگیردی کلیه

ی جهان مانند ز شهرهادر بسیاری ا وجود چنین وضعیتی . چنانچهگردد تضادهای اجتماعی بیشترهرچه قتعمی مختلف آن و
نظران در صاحب از خیبر یهبه عقید رواز این (.2: 1391است )کرمی و همكاران، موجب نقص این رویكرد شده ، ایران
یک مدل  گیری ازبهرهری، میان انسان و فضاهای یادگیروابط متقابل  منظور بررسیبه، یادگیرنده شهرهای ریزیبرنامه

 ,.Adegboyega et alت )اسامری اجتناب ناپذیر فضایی های بر همبستگیمبنی مرجع و یا یک چارچوب تجویزی

توزیع فضایی ونگی چگفضایی گسترده از  یک دیدتكنیكی  چنین (. 12: 1397به نقل از افضلی ننیز و همكاران،  2014
 نوان یکعو به؛ (363 :1397)رفعیان و زاهد،  دنکیادگیرنده در کل سطوح شهری ایجاد می ادگیرنده و جمعیتی مراکز

 شهرفضایی یک تلف های مخجنبهفضایی میان مشاهدات و وابستگی های ناهمسانیبرای بیان تواند می جامع،چارچوب 
 . (54: 1397، طور بالقوه مؤثر باشد )پورمحمدی و همكارانیادگیرنده، به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Learning City 
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فضایی  هایررسی ناهمسانیها را تحلیل کرد و با بتوان آنه میمحالتی وجود دارد ک ،یادگیرنده واقع در سطح شهر در
ترتیب مكان ر داد و بدینقراای را مدنظر های محلی تأثیرگذار بر چنین مسئلهمیان آنها و محالت دیگر، شرایط و ویژگی

ی هنحومبنا درک و بررسی ینبرهمای را پیشبینی نمود. های آتی باتوجه به نیازهای محلهر سالاستقرار مراکز یادگیرنده د
ای خاص محلی اهمیت هویژگی یكدیگر و در ارتباط با هایادگیرنده و علل و آثار آن های شهرعناصر و شاخص پراکنش

 شدت تحتو محالت شهری به مناطقر بین ای یادگیری دهفعالیت یهاینكه توسعتوجه به با براینعالوهدارد؛  زیادی بسیار
یادگیرنده،  هایکاربری وشهری  های انسانی و نیازهای یادگیری است، برقراری تعامالت مناسب میان جمعیتتأثیر فعالیت

 توزیع فضاییی و نحوه ، روابطراستا ضروری استدرهمین بود. یادگیرنده خواهد از عوامل اساسی جهت نیل به اهداف شهر
هرکدام  ارتباطزان د و مینشناخته شوی شهرمختلف  حودر سط از عوامل جمعیتی و عناصر کالبدی شهر یادگیرنده هریک

  مشخص گردد. فضایی با اهداف عدالت این دو مجموعهاز 
مـؤثر در وامـل عروابط فضـایی میان  ف تحلیلهد حاضر با براساس مطالبی که مطرح گردید، پژوهشرو این  از
 با درنظراست  در تالش ،محالت شهری زنجان میان های فضاییو کاهش ناهمسانی رویكرد شهر یادگیرندهگیری شكل

 شهر یهددهنتوزیع فضایی عناصر شكلپذیری چنین رویكردی، میزان تحقق های حاکم براصول و شاخصگرفتن 
، به یی میان محالتاز طریق ایجاد روابط همسان فضاکه  ایدزنجان را به سمتی هدایت نمری یادگیرنده در محالت شه

  بد.دست یاشهر یادگیرنده رهیافت 

 نظری ۀپیشین
، یک جنبش نوظهور از نظر مفهومی و عملی است که همواره «یادگیرنده ۀجامع»شهر یادگیرنده در مفهوم جغرافیایی 

چنین  (Candy,2003:1-3را با شرایط جدید وفق دهد ) تغییرات جهانی، خود کند یاد بگیرد چگونه در زمانتالش می
ی های آموزشی و تكامل سرمایهی جدیدی از تفكر و مدنیت، معلول تجدید ساختارعنوان شیوهدر سراسر جهان بهشهرهایی 

 ۀصورت یک جامعشوند؛ که سازماندهی مجدد فیزیكی و اجتماعی شهر را بههای شهری شناخته میاجتماعی در محیط
( شهر یادگیرنده، 1998) 1اقتصادی ۀ(. از دیدگاه سازمان همكاری و توسع ,2015:38Kearnsسازند )یادگیرنده ممكن می

ی محیطش، نیازهای یادگیری محل خود را از طریق ای است که بدون درنظر گرفتن محل یا اندازهشهر، شهرک یا جامعه
نماید، تا تغییرات فرهنگی عمیقی را در اجتماعی و نهادی استفاده میابط اجتماعی شناسایی و از نقاط قوت، رومشارکت 

عنوان به را ادگیرندهی هایشــهر النگورث(. MacPhail,2008:86 -100وجود آورد )ادراک ارزشی یادگیرندگان به
در پیوندی محیطی را آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و  اقتصادی، سیاسی، ســاختارهای قادر است کهیی جغرافیارویكردی 

گردد، تعریف شهروندان ی کلیهاستعدادهای  پرورش های انسانی ورشد ظرفیت مشترک با یكدیگر قرار دهد و موجب
 (. Longworth, 2006: 21) نمایدمی

کند میگیرد و بیان می کاربه تریادگیرنده را در سطحی کالنهای ( نیز با تأثیرپذیری از وی، مفهوم شهر2006) فاریس
العمر در مادامادگیری که یک شهر یادگیرنده رویكردی منسجم، یكپارچه و جامع برای سازماندهی وسیع منابع موجود و ی

ی قرن اد مبتنی بر دانش در جامعههای متغیر در اقتصمنظور مقابله با چالشباشد، که برای رفاه افراد و جوامع و بهآینده می
 (. Faris, 2006: 4است ) ریزی شده، طرح21

شود، چهار عنوان مهد تفكرات شهر یادگیرنده شناخته مییادگیرنده در استرالیا که به( با ارزیابی شهرهای 2003) لی
های مسائل حل و استراتژیراه -2صورت یكپارچه هستند؛ ها اغلب بهآن -1گیرد: نظر می اصل را برای این جوامع در

 - 4باشند؛ این جوامع خواستار مشارکت گسترده بین شهروندان و نهادهای شهری می -3ع قرار دارد؛ آینده، در خود جوام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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ی عنوان یک شیوهشوند بلكه بهای که دارای آغاز و پایان است درنظر گرفته نمیعنوان پروژهچنین شهرهایی تنها به
 (. Lee, 2003: 2شوند )جدیدی از زندگی مبنی بر یادگیری مداوم شناخته می

یادگیرنده از سایر  شهرهای معیار را برای تمایز 9عنوان یک چارچوب جامع، گیری از این اصول به( با بهره2010) یانگ
 -3مكاری همگانی مشارکت و ه -2ی سیاسی مشترک در جامعه تعهد و اراده -1دهد: رویكردهای نوین شهری ارائه می

ها در دانشگاهنقش  -6یادگیرنده  هایوجود سازمان -5های یادگیری زایش فرصتاف -4سازی نیازهای یادگیری برآورده
 -9یش ثروت و اشتغال ایجاد و افزا -8شهری تجلیل و ارج نهادن به یادگیری  -7یادگیرنده  هایی ساخت شهرپروژه

 (. Yang, 2010مبارزه با محرومیت و باال بردن انسجام اجتماعی )
 ، طیهای خوددر چارچوب فعالیت( نیز، 2015) 1العمر یونسكومادام یادگیریی هموسسیی، براساس چنین معیارها

ترویج  -1 های چنین شهرهایی را:ترین ویژگییادگیرنده، مهم های کلیدی شهرهایویژگیمنشور  با عنوانای بیانیه
تسهیل یادگیری در  -3ها و جوامع؛ در خانوادهسازی یادگیری هباززند -2عالی؛  یادگیری فراگیر از آموزش پایه تا آموزش

افزایش مزیت و کیفیت یادگیری و پرورش فرهنگ  -5های مدرن یادگیری؛ تكنولوژی گسترش استفاده از -4محل کار؛ 
نمود شهرهایی که خواستار  (. همچنین این سازمان اعالمUNESCO, 2015: 9) ، برشمردیادگیری در طول زندگی

 های یادگیرنده قرار بگیرند.ی شهرتوانند در زمرهی باشند، میپذیرش چنین اصول
فضاهای  یادگیرنده را در  معنا، ساختار و ماهیت شهرهایکه  یاتیها و نظردیدگاهشود واقع همانطور که مالحظه می در

ازسوی  یادگیرندهی بودن شهرهاوجهی  چند ها از یک سو و ماهیتکنند، متناسب با فلسفه این دیدگاهشهری تبیین می
-فرهنگی )دیدگاه ،تصادیقا-روانشناختی، اجتماعی ذهنی، - کننده عوامل درونیدیگر، برخی به وجود رابطه و تأثیر تعیین

البدی و مكانی )دیدگاه های فضایی، کؤلفهم نقش عوامل محیط بیرونی یانیز های غیر فضایی( تأکید دارند و برخی دیگر 
دانند. کننده میتعیینرنده، یادگی شهرهایدهی به ، رفتارهای انسانی و شكلیادگیریرای الگوهای فضایی( را در بسترسازی ب

: 1393ی و درخشان، اکبرست )علی ا سطحی قابل تحلیل و تبیین صورت مستقل یا چندبه این رویكردروست که ازهمین
گیری این رویكرد شكله در واسطبی یاملوعنوان ع، بهیادگیرنده هایعوامل کالبدی و کاربریبین توجه به  ایندر . (54

ایجاد و تری برای لید تا راهكارهای عمنسازمی فراهماین امكان را  ،عوامل فردی یا ساختاری ، در مقایسه باشهری
 ,Longworthاده شوند )ها و شهروندان بسیاری در فرایند یادگیری دخالت دو گروهارائه  یادگیرندهی شهرهای توسعه

2006: 29 .) 

 عملی ۀپیشین
های گوناگونی مورد توجه مسئولین و مدیران شهری بوده است، صورتی شهر یادگیرنده همواره در طول تاریخ بهبا آن که ایده

ای که در ابعاد مختلف زندگی بشر دنبال تغییرات فزایندهبه 1970ی و اوایل دهه 1960ی از اواخر دههآن  مفهوم مدرناما 
با انتشار کتابی تحت  خصوص هاتچینزاین  وقوع پیوسته بود، مطرح شد. درسرعت گرفتن فناوری اطالعات و ارتباطات به و

ی ظهور رسانید. صورت عملی به عرصهی یادگیری مبتنی بر محل را به، ایده1968در سال « 2اجتماعات یادگیرنده»عنوان 
العمر را در راستای مادامعنوان اجتماعی واحد که همواره آموزش و یادگیری یادگیرنده را بهی وی در این کتاب جامعه

 به نقل از Sun, Qi: 2007دهد، معرفی نمود )رسیدن به موفقیت، تكامل حیات و درنتیجه اهداف انسانی مدنظر قرار می

و بستری، برای ورود به مفهوم  یادگیرنده، زمینه ۀشدن موضوع جامع (. بنابراین با مطرح14: 1390و همكاران،  بیات
المللی شهرهای همایش بین»بار در اولین کنفرانس مفهومی که برای نخستینجغرافیایی شهر یادگیرنده، فراهم گردید. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 UNESCO Instituti for Lifelong Learning (UIL) 
2 Learning Society 
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ویكم از زمان آغاز قرن بیستو  شد در بارسلونا، مطرح اقتصادی یهتوسط سازمان همكاری و توسع 1990در سال « 1آموزشی
(، توانست در مدت زمان 2003) 2( و شری نیمنما، رینتامكی و ترماال1999ای همچون النگورث )ران برجستهبا وجود طرفدا

صورت بسیاری چه بههای پژوهشکوتاهی در سراسر جهان به یک مفهوم شهری پرطرفدار تبدیل شود. بنابراین از آن پس 
 :MacPhail, 2006) یادگیرنده پرداختند صول شهرو تشریح مفاهیم و ا به تبیین موضوع صورت نظری،عملی و چه به

 . (15: 1390 به نقل از بیات و همكاران، 236
علت به ، امااندنمودهشریح به شــكل وســیعی ت را یادگیرنده موضوع شــهر اهپژوهشوجود گرچه بسیاری از این با این

های جغرافیایی و همبستگی ، در قالب ارتباطات فضایینهای آمنابعی که به شــرح شــاخصنو و تازه بودن رویكرد مذکور، 
کمک به پیشرفت  طالعهاین م اساسیویژگی بنابراین . استبسیار محدود بوده  باشند، فضایی پرداختهدر بستر عدالت 

؛ است کالبدی آن –ی جمعیتابعاد  های فضایی میانهمبستگیو اثرات  شهر یادگیرندهادبیات علمی  تخصصی و افزودن بر
رفتار متغیرهای  بینـیپیشی و طریق با استفاده از نقطه اشتراک هر دو محور، در راستای دستیابی به برابری اجتماعتا بدین

بررسی كرد و ابعاد آن بهمنظور شناخت بهتر این رویبه 1لذا در جدول بپردازد.  آتیهای زمانی شهر یادگیرنده در افق
 شود:داخته میپر در این زمینههایی نمونه

 شهر یادگیرنده ۀمطالعات انجام شده در زمین -1جدول 

 رویکرد/ هدف/ نتیجه محقق/ سال

 گرفته در خصوص الگوی شهر یادگیرندهمطالعات خارجی صورت

1 

 (2003کندی )
یادگیرنده: های ریزی شهربرنامه

صورت شدن بهرویكرد جهانی 
 محلی

شهرهایی که در  عنوانلبدی. محقق، از شهرهای یادگیرنده بهاجتماعی، اقتصادی و کارویكرد: 
کنند و هدف یمشدن حرکت های ناشی از جهانی سازی محلی برای مقابله با چالشجهت ظرفیت 

اند، یاد رار دادهقهای مدنی، خصوصی و داوطلبانه بر سازماندهی مجدد بخشاساسی خود را مبنی
سهیل و درک ای جهت تریزان شهری و منطقهمیت برنامهراستا به نقش و اهکند. دراینمی

 ری دارد.یادگیرنده، توجه بسیا ی ایجاد شهرهایزمینهریزی در فرایندهای برنامه

2 

 (2008فیل )مک 
3OECDی ، نئولیبرالیسم و ایده

 ۀیادگیرنده: ارتقا سرمایشهرهای 
مادام راستای یادگیری  انسانی در

 العمر

های سیاسی فتمانگصادی. هدف این مطالعه بررسی رویكرد شهریادگیرنده باتوجه به اقتویكرد: ر
ا بایستی مفهوم باشد. محقق معتقد است برای رسیدن به چنین رویكردی ابتدنئولیبرالیسم می

جهت رسیدن به  ی شهری احیا شود؛ چراکه این مفهوم عاملیالعمر در جامعهمادامیادگیری 

 باشد.نده میی یادگیرفرهنگی رادیكالی در یک جامعه –تغییرات اجتماعیانسجام اجتماعی و 

3 

 (2014کینز و همكاران )
هایی حلفستیوال یادگیری: راه
یادگیرنده  برای ایجاد  شهرهای

 پایدار

شهر یادگیرنده  های مختلف رویكردآموزشی و فرهنگی. هدف این مطالعه، بررسی جنبهرویكرد: 
بیانگر آن است  باشد. نتایج تحقیقسیتی و لیمریک میآن در شهرهای کرک بخشی برای تحقق

عنوان یک واند بهتالعمر در شهرهای کرک و لیمریک میمادام ی یادگیریکه برگزاری جشنواره
خصوص ی در این های پایدار شهرگام اساسی جهت نیل به اهداف شهر یادگیرنده و ایجاد فرصت

آمیزی برای تحقق یتهایی در شهرهای مذکور نتایج موفقاری چنین فستیوالطوریكه برگزباشد. به
 اهداف شهر یادگیرنده در پی داشته است.

4 
 (2015کینز )

یادگیرنده: حرکت به شهرهای 
 ی شهریسمت توسعه

ر آموزشی و فرهنگی. هدف این مطالعه سنجش وضعیت و موقعیت کنونی شهرویكرد: 
یج تحقیق حاکی های آتی است. نتان به یک شهر یادگیرنده در سالمكزیكوسیتی جهت تبدیل شد

دگیرنده در آینده بخشی اهداف شهر یااز آن است که شهر مكزیكوسیتی پتانسیل کافی برای تحقق
 را داراست.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The First International Congress On Educating Cities 
2 Schrey Niemenmaa, Rintamaki, Tormala 
3 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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 گرفته در خصوص شهر یادگیرندهمطالعات داخلی صورت 

5 
 (1390بیات و همكاران )سال

جاد شناسایی عوامل موثر در ای
 تهران 6یادگیرنده در منطقه  شهر

اصلی، شامل  متغیر 5گیری از در پژوهش حاضر با بهرهآموزشی، کالبدی و مدیریتی.  رویكرد:
ی ، توسعهمأموریت و استراتژی، آموزش، خالقیت و یادگیری، رهبری و توامندسازی، مشارکت

 شدهادگیرنده پرداخته بی رویكرد شهر یارتباطات و نیروی کاردانشی در نهادهای یادگیرنده، به ارزیا
ی عوامل و سعهتهران از نظر تو 6ی ی وضعیت مناسب منطقهدهندههای تحقیق نشاناست. یافته

 باشد. عناصر شهر یادگیرنده می

6 

 (1393)سال  قلی پور
های شهر تحلیل شاخص

یادگیرنده و شهر خالق و ارتباط 
آن با توسعه پایدار شهری )مطالعه 

 موردی: شهر رشت(

دهد که وضعیت شهر رشت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. نتایج تحقیق نشان می رویكرد:
های شهر خالق در کالنشهر رشت های شهر یادگیرنده مناسب است. اما شاخصبراساس شاخص

ا ابعاد های شهر خالق و یادگیرنده بجایگاه مطلوبی ندارد. همچنین ارتباط معناداری بین شاخص
 توسعه پایدار شهری وجود دارد.

7 
 (1396حج فروش )

های شهر ارزیابی شاخص
 یادگیرنده در شهر یزد

های اجتماعی، منظور ارزیابی شاخصرویكرد: اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، دانشی. در این مطالعه به
پذیری نظر تحقق یزد ازاقتصادی، حقوقی و دانشی شهر یادگیرنده، به بررسی وضعیت محالت شهر 

های فوق دارای وضعیت نامطلوبی است. نتایج حاکی از آن است که شاخص این رویكرد پرداخته شده
 شده دارا هستند.  ها، میانگینی کمتر از حد مقایسهباشند و شاخصدر نواحی شهر یزد می

8 

 (1398یوسفی و همكاران )
های بندی مؤلفهشناسایی و الویت

با تأکید بر  شهر یادگیرنده
 العمرمادامیادگیری 

اقتصادی و فرهنگی. پژوهش حاضر رویكرد شهر یادگیرنده را با هدف ، آموزشی، رویكرد: اجتماعی
العمر، مورد ارزیابی و مادامهای شهر یادگیرنده با تأکید بر مفهوم یادگیری بررسی ابعاد و شاخص

ترین ابعاد شهر یادگیرنده، یادگیری ن است که مهماز آ تحلیل قرار داده است. نتایج ارزیابی حاکی
ها جهت ترین مؤلفههاست و براساس این دو بعد مهمرسمی و یادگیری در جوامع و میان خانواده

استفاده از  -2گسترس آموزش رسمی؛  -1دستیابی به یک شهر یادگیرنده عبارت خواهند بود از: 
-تشویق یادگیری مداوم در خانواده -4های محروم؛ روهحمایت از آموزش گ -3دیده؛  مربیان آموزش

ها، که با توجه به شرایط کشور بایستی در ها و فرهنگیادگیری از طریق رسانه -5ها و جوامع و 
 الویت قرار گیرند.

 1398های تحقیق، منبع: یافته

 شناسی ها و روشداده

آماری پژوهش،  یهتوصیفی است. جامع - تحلیلی ،روش و از نظر ماهیت و، کاربردی از نظر هدفپژوهش حاضر 
: 1395شهر زنجان،  ۀباشد )آمارناممی وشهرسازیتقسیمات کالبدی مسكن نظام براساس ،زنجان شهر یگانه 110محالت 

35 -37).  
-شاخصیادگیرنده براساس  های شهرهایمعیارها و شاخص ها،که پس از شناسایی مؤّلفه استصورت فرآیند کار بدین

وضع  جهت تشریح(، Longworth, 2006: 72 – 135; faris, 2006: 41; UNESCO, 2015: 11 -17المللی )های ملی و بین
نتایج آماری شهرسازی و مراکز منابع معتبر و مستند مربوط به از طریق  نیاز اطالعات موردهر یک از عوامل، ابتدا  موجود

ی متغیرهای مورد بحث و توصیفی کلیهمكانی  تای، موقعیاطالعات پایهده از استفاسپس با و  گردآوری، 1395 سرشماری
  .ندمشخص و استخراج شد، ArcGISافزار در نرم

ی موران جهانی، ، از تكنیک آمارهپژوهش و دستیابی به نتایج مدنظر فپیشبرد اهدا ،هاتحلیل دادهبعد جهت  ۀدر مرحل
متغیرهای مورد مطالعه، استفاده شد.  میان فضایی یی ارتباط و وجود همبستگیشناساجهت سنجش الگوی توزیع فضایی و 

فضایی و سنجش معناداری سازی منظور انجام مدلدنبال چنین تحلیلی درصورت وجود روابط فضایی میان متغیرها، بهبه
 هارائ هنامبرد یهامدل روابط 2ل در جدواست. گرفته شدهجغرافیایی بهره وزنیها، از مدل رگرسیون ارتباط میان شاخص

  .استهشد
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 پژوهش در رفته کاربه یهامدل -2جدول 

 منبع فرمول مدل

𝐼 موران =  
𝑛 ∑  ∑ 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑥𝑗 − �̅�)𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

(∑  ∑ 𝑤𝑖𝑗 
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 ) ∑  (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

 

 

تحلیل خودهمبستگی فضایی است که  ابزاری ازI آماره موران 
ها پدیده بندیدرجه خوشهدر زمینه تحلیل الگوهای پراکنش و 

و همكاران،  عرفانیان ) شودکار برده میدر فضا و مكان به
دهد که نواحی مجاور در این آماره نشان می مقدار .(37: 1392

 های مشابه و غیرمشابه هستند.یک الیه رستری، دارای ارزش
+ )خودهمبستگی مكانی 1از  شاخص موران نـۀ تغییـراتدام

)خودهمبستگی مكانی منفی کامل( در  -1مثبت کامل( تا 
 (.34: 1392و همكاران،  نوسان است )حاتمی نژاد

رگرسیون وزنی 

 جغرافیایی
𝑦𝑖=𝛽0 (𝑢𝑖 ,𝑣𝑖) + ∑ 𝛽𝑘 (𝑢𝑖 ,𝑣𝑖)

𝑘
𝑥𝑖𝑘 + 𝜀𝑖 

را در فضا  iمختصات هر موقعیتی از نقطه  𝑢𝑖 ,𝑣𝑖رابطهدر این 

،  i محل تقاطع برای موقعیت 𝛽0 (𝑢𝑖 ,𝑣𝑖)دهد، نشان می

𝛽𝑘 (𝑢𝑖 ,𝑣𝑖)  ضریب محلی است که متغیر مستقل𝑥𝑘  را در
خطای تصادفی با فرض  𝜀𝑖زند و تخمین می iموقعیت 

N(0,𝜎2) (( است )فرض نرمال بودنTu et al, 2008: 

359-361.) 

شاخص سازی روابطهای مذکور و مدلبرای انجام تحلیل سنجش،فضایی میان  ی مراکز یادگیرنده از کلیه های مورد 
ستفاده شدههای جمعیتی، بهعنوان متغیرهای وابسته و وضعیت پراکنش شاخصبه است. دلیل  عنوان متغیرهای مستقل ا
بخشــی رویكرد شــهر یادگیرنده، توصــیف وجود یا عدم وجود ها جهت تحققســتفاده از این متغیرها، پتانســیل باالی آنا

ــایی در پراکنشعدالت  ــب بودن جایگاه فعالیتهای کاربریفض ــی مناس ــهر های یادگیرنده، بررس یادگیری در محالت ش
ضعیت حال و پیش ضعیت زنجان و درنتیجه ارزیابی و صوص محققبینی و شهر درخ شد. سازی این رویكرد، میآتی  در با

 های مؤثر در تحقق رویكرد شهر یادگیرنده ذکر گردیده است.معیار 3جدول 

 ی شهر یادگیرندهمعیارهای مؤثر در ایجاد و توسعه -3جدول 

 ی رقومیمنبع داده های مکانی مورد استفادهالیه نوع متغیر متغیر

 وابسته های یادگیرندهکاربری

اول،  یه)مدارس ابتدایی، متوسط آموزشی هایکاربری
های ای(، کابریوحرفهآموزشی فنی دوم، مراکز یهمتوسط

-شامل کلیه  آموزش عالی، مراکز مذهبی، مراکز فرهنگی)

های فرهنگی، موزه و سینما(، مراکز ها، مجتمعکتابخانه
 )شهرداری( ورزشی، مراکز اداری

-انی پایگاه دادهنقشه اطالعات مك

وشهرسازی اداره کل راه GISهای 
 (1397) استان زنجان

 مجموع جمعیت کل هر محله مستقل کل جمعیت
های جمعیتی سازمان آمار بر بلوک

  1:2000 با مقیاس ایمبنای  نقشه
 (1395مرکز آمار )

 التعلیم هر محلهمجموع جمعیت الزم مستقل التعلیمجمعیت الزم

 مجموع جمعیت باسواد هر محله مستقل سوادجمعیت با

 سواد هر محلهیمجموع جمعیت ب مستقل جمعیت بیسواد

 1398های تحقیق، منبع: یافته

 قلمرو پژوهش
هكتار گسترش یافته است )طرح تفصیلی پیشنهادی  6169ی پژوهش حاضر، در فضایی به مساحت عنوان محدودهشهر زنجان به

که  ؛نفر جمعیت دارد 433475، بالغ بر 1395 سال و براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسكن در( 22: 1388شهر زنجان، 

اساس تقسیمات اداری، شهر  بر .(1395مرکز آمار ایران، ) شودمحسوب می یاز لحاظ جمعیت بیستمین شهر کشور عنوانبه
(. با 35-40: 1395ی شهر زنجان، ست )آمارنامهابندی شده محله تقسیم 110ناحیه و  25ی شهری، زنجان به سه منطقه
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ها و توجه به هدف، موضوع و عناصر اصیل یک شهر یادگیرنده و همچنین براساس مستندات ارائه شده توسط سازمان
کاربری، با کارکرد یادگیری و آموزشی تعبیه  444حاضر در سطح مناطق و محالت شهر زنجان حدود مراکز شهری، درحال

از این میزان، اند. های شهری را به خود اختصاص دادهمترمربع از زمین 3845062که در مجموع نزدیک به  است؛ شده
 (. 1های آموزشی است )شكل درصد مساحت زمین استفاده شده، مربوط به کاربری 61/13

، صد از جمعیت کلدر 21نفر معادل  85682های جمعیتی نیز، عالوه براین، جدای از عناصر کالبدی، در میان شاخص

نفر معادل  335247، آموز باشند یا نه(ساله فارغ از اینكه دانش 7–18)به جمعیت واقع در سنین  التعلیمتحتشامل جمعیت 
اند(  قرار گرفته التعلیمتحتی جمعیت درصد در زمره 5/25عنوان جمعیت باسواد )از این تعداد درصد از جمعیت کل، به 7/82

، تعداد، درصد و (4)دهند. جدول درصد، قشر بیسواد شهر را تشكیل می 9/9نفر از جمعیت کل، معادل  40440و در حدود 
بخشی رویكرد شهر یادگیرنده در سطح محالت و های فوق، متناسب با کارکردشان در تحقق مساحت هریک از شاخص

 دهد.شهر زنجان را نشان می ۀهگانمناطق سه

 
 ی شهرزنجان )ترسیم: نگارندگان(ههای یادگیرندکاربری موقعیت محالت و -1شكل 

 تعداد و مساحت عناصر شهر یادگیرنده در مناطق شهر زنجان  -4جدول 

 منطقه سه منطقه دو منطقه یک بندیمنطقه

بدی  کال ناصررر  ع

 شهر یادگیرنده
 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

 28/712832 243 94/412816 65 78/2719412 136 های یادگیرندهکاربری

ناصررر جمعیتی  ع

 شهر یادگیرنده
 تعداد

درصد ) از کل 

 جمعیت(
 تعداد

درصد ) از کل 

 جمعیت(
 تعداد

درصد) از کل 

 جمعیت(

 2/32 139913 6/22 98016 58/38 162777 هر محله جمعیت کل

 5/31 26992 4/25 21800 5/8 36890 التعلیمجمعیت تحت

 09/34 114309 86/24 83354 73/31 137584 جمعیت باسواد

 5/4 19647 11/1 4823 6/3 15970 جمعیت بیسواد

 1398های تحقیق، منبع: یافته
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 هایافته
 تحلیل الگوی عناصر شهر یادگیرنده در محالت شهر زنجان

ابسته، ، خودهمبستگی فضایی برای تمامی متغیرها اعم از مستقل و وGWRضروری است ابتدا پیش از اجرای مدل 
جغرافیایی به بررسی ارتباط و وزنی گیری از مدل رگرسیون با استفاده از شاخص موران محاسبه گردد. سپس با بهره

های مورد بحث در آنها با یكدیگر پرداخته شود. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در توزیع فضایی شاخص پیوستگی
 دهند. تری را از این آماره نشان میو دقیق است؛ که شمای کلینمایش داده شده  5و جدول  2مجموعه اشكال 

 

 
 یادگیرنده                              جمعیت کل                                هایکاربری

 
 التعلیم                         جمعیت باسواد                       جمعیت بیسوادجمعیت الزم

 )ترسیم: نگارندگان(های شهر یادگیرنده نتایج آماری آزمون موران در ارزیابی الگوی توزیع فضایی شاخص  -2شكل 

 یادگیرنده بر اساس شاخص موران نتایج حاصل از خودهمبستگی فضایی میان متغیرهای شهر -5جدول 

 Mransʼs I Eepected  I  Pattern z-score p-value نوع متغیر متغیر )نوع متغیر(

 0048/0 81/2 ایخوشه -00892/0 142/0 وابسته های یادگیرندهکاربری

 000/0 26/27 ایخوشه -000216/0 046/0 مستقل کلجمعیت

 000/0 51/22 ایخوشه -000216/0 037/0 مستقل التعلیمجمعیت الزم

 000/0 76/24 ایخوشه -000216/0 042/0 مستقل جمعیت باسواد

 000/0 84/136 ایخوشه -000216/0 024/0 مستقل جمعیت بیسواد

 1398های تحقیق، منبع: یافته

متغیرهای مورد بررسی، مثبت و از الگوی  یهرابطه با کلی حاکی از آن است، که ضریب موران در ،تأمل در نتایج حاصله
ا هستند، در مجاورت یكدیگر ههایی که دارای برخورداری باال و یا کمبود این شاخصکنند. یعنی محلهای تبعیت میخوشه

دهند که مقدار ضریب موران در هر یک از متغیرها متفاوت و از های مذکور نشان میباشند. یافتهدارند و همسایه می قرار
های یادگیرنده دارای باالترین ضریب همبستگی و شاخص طوریكه کابری؛ بهمقدار در نوسان است 024/0تا  142/0

متغیرها مثبت و حاکی از وجود  یهبرای کلی z-score. مقدار کمترین ضریب همبستگی است جمعیتی بیسواد دارای
ترین مقدار آن برای مجموع ؛ باالترین مقدار عددی آن برای شاخص جمعیتی بیسواد و پایینهاستمیان آن خودهمبستگی

)مكانی(  توان برای آنالیز فضاییای مذکور میهاز شاخص باشد. بنابراین باتوجه به نتایج حاصله،های یادگیرنده میکاربری
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این ی دهد. زماندار بودن تفاوت را نشان میمعنی-value  pمقدار  زنجان استفاده نمود. یادگیرنده در شهر رویكرد شهر
ان از آمده، نش (. نتایج بدست114: 1388باشد )رهنما و آقاجانی،  05/0 دار است که مقدار عددی آن کمتر ازتفاوت معنی

 هاست.بودن تفاوتار بوده که حاکی از معناد 05/0کمتر از -value  pموارد مقدار  یهآن دارد که در هم
 ی رویکرد شهر یادگیرندهسازی عوامل مؤثر در توسعهمدل

وزنی  فضایی میان پارامترهای مورد بحث، از رگرسیونمنظور بررسی همبستگی بهشاخص موران،  یهپس از محاسب
شود. اولین خروجی، اطالعات منتهی می تحلیلی هایبه انواع خروجیاست. اجرای این رهیافت، غرافیایی استفاده شده ج

 1محلی 2Rهایخروجی، مقادیر مربوط به آمارهاین  در (. مهمترین مقادیر6ل و)جدت اس عمومی مربوط به مدل برآورد شده

 (.  119: 1390)عسگری، نمایند منعكس می را مدلاست که در حقیقت خوبی و دقت  2شدهتعدیل 2Rو
تر باشد، به این معناست که متغیرهای نزدیک 6/0هرچه مقادیر این دو آماره به عدد در تحقیقات علوم اجتماعی 

ار است د. در این تحقیقات مقدار این دو آماره، زمانی معنیخوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهنداند بهتوصیفی، توانسته
حاصل از  نتایج، باتوجه به 6در جدول (. https://condor.depaul.edu) باشد 35/0تر از که نتیجه بدست آمده بزرگ

شده تعدیل 2Rو  44/0برابر با  محلی 2R مدل مذکور با های جمعیتی،یادگیرنده و  شاخصهای کاربری سازی رگرسیونیمدل
باشد، ارتباط کم و  45/0اگر میزان همبستگی کمتر ولی ارتباط کم و مثبت ) ل قبولقابتقریبا دارای دقت  ،43/0برابر با 

معنی که  ؛ بدیناست یادگیرنده مراکز ی پراکنشنحوه فضایی میان عوامل مؤثر در سازی روابطدر مدل مثبت خواهد بود(
 های جمعیتی است. اخصهای مذکور، ناشی از شمندی محالت شهری زنجان از کاربریدرصد بهره 43تنها 

های جمعیتی، جمعیت د که در میان شاخصدهنشان میها شاخصیب هر یک از اضرحاصل از نتایج براین عالوه
بیان بهیادگیرنده داراست. های در توزیع کاربریبیشترین ضریب تأثیر را ( درصد، 35/1) 5/13عددی  با مقدار التعلیمالزم

التعلیم یادگیری و آموزشی جمعیت تحتهای ساختارتأثیر  تحت ک شهر یادگیرنده بیشترتبدیل شهر زنجان به یدیگر 
 39/0برابر محلی  2R نیز یادگیرنده و جمعیت بیسواد هایدر روابط میان کاربریهمچنین مقدار این دو آماره  خواهد بود.

های توزیع کاربریحاکی از آن است که ای ؛ چنین نتیجهاست برآورد شدهدرصد  32/0شده برابر تعدیل 2Rو درصد 
درصد در چنین  32تأثیر جمعیت بیسواد بوده و تنها به میزان  های جمعیتی کمتر تحتیادگیرنده به نسبت دیگر شاخص

های جمعیتی ندارد و محالتی که دارای جمعیت پراکنشی نقش داشته است. با این وجود اختالف چندانی با دیگر شاخص
 باشند. می یادگیرنده نیز مواجههای التعلیم باالیی هستند با کمبود کاربریت الزمبیسواد و جمعی

 جغرافیایی  وزنیرگرسیون  اطالعات عمومی مربوط به مدلنتایج حاصل از  -6جدول 

 پارامتر مدل
متغیرهای 

 مستقل

 ضریب

 تأثیر
Sigma AIC c 2R 

2R   تعدیل 

 شده

 یادگیرنده/ هایکاربری
 ی جمعتیپارامترها

 32/0 کلجمعیت

44/3 73/606 44/0 43/0 
-جمعیت الزم

 التعلیم
35/1 

 035/0 جمعیت باسواد

 های یادگیرنده/کاربری
 جمعیت بیسواد

 32/0 39/0 606/627 72/3 035/0 جمعیت بیسواد

 1398های تحقیق، منبع: یافته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Local R2 
2 Adjusted 
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توان برای شوند که میهای توصیفی ظاهر میجدول ویژگی های اطالعاتی درها به صورت ستوندر ادامه سایر خروجی
 وزنی که برای سنجش دقت و کارایی مدل رگرسیون هاستونیكی از این های موردنظر را تهیه نمود. ها نقشهاغلب آن

 قادیر مشاهدهمقادیر باقیمانده )تفاضل بین م میانشود، توجه به وجود خودهمبستگی معنادار آماری جغرافیایی استفاده می
دقتی مدل رگرسیون نشانگر بی که وجود آن( است جغرافیایی وزنی  رگرسیونحاصل از مدل  یهشد شده و مقادیر برآورد

خودهمبستگی  7. براساس جدول (232: 1395)عشورنژاد و همكاران، باشد و از قلم افتادن متغیرهای کلیدی در مدل می
 I (Mransʼs I)موران  یهجغرافیایی با استفاده از آمار وزنی ده حاصل از مدل رگرسیونمانشده روی مقادیر باقی برآورد

همبستگی معنادار است؛ به طوریكه این شاخص با دبیانگر عدم خو ،یادگیرنده و جمعیت بیسوادهای میان کابریروابط در 
دهد. اما این آماره ص مربوطه را نشان نمیخصای بندی فضایی میان مقادیرهیچ نوع خوشه -1و نزدیک به  -0803/0 عدد

نشان از نوعی  102/0برابر با  مقداریبا  یجمعیت ی پارامترهاییهیادگیرنده و کل هایکاربریخصوص روابط میان  در
شده بر روی مقادیر  خودهمبستگی برآورد 4و  3های شكل باشد.بندی فضایی میان متغیرهای مورد سنجش میخوشه
 فضایی شاخص خودهمبستگی میـزان ایـن شـاخص بـای همقایسـ با دهند.ی متغیرهای مذکور را نشان میماندهباقی

به تفاوت آشكار میـان آنهـا و توان ( می5)جدول  های یادگیرندهدر پراکنش کاربری میان هر کدام از متغیرهای مؤثر
  .یافت خودهمبستگی در مقادیر باقیمانده دست بـودن ضـعیف

 مانده براساس شاخص موراننتایج حاصل از مقادیر باقی -7ول جد

 Mransʼs I Eepected  I  Pattern z-score p-value متغیر )نوع متغیر(

های یادگیرنده و مجموع کاربری
 های جمعتیشاخص

 039/0 6/2 ایخوشه -0089/0 102/0

های یادگیرنده و جمعیت کاربری
 بیسواد

 176/0 -35/1 یتصادف -0089/0 -0803/0

 1398های تحقیق، منبع: یافته
 

 
 )ترسیم: نگارندگان( GWRتفاضل میان مقادیر مشاهده شده و برآورد شده حاصل از مدل  -3شكل 
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 )ترسیم: نگارندگان( GWRتفاضل میان مقادیر مشاهده شده و برآورد شده حاصل از مدل  -4شكل 

روابط  یهشده برای کل مدل در کلی محاسبه 2Rخالف  ( بر6و 5 هایشكلمحلی )  2Rهای حاصل از مقادیر نقشه
صورت محلی است. مقادیر این آماره ، بیانگر میزان دقت برآورد مدل به(6)جدول  کردکه از کارایی کلی مدل حكایت می

کم ر ه مقادیر بسیاطوریك(؛ بهhttps://condor.depaul.edu) متغیر است 6/0تا  -6/0بین در تحقیقات علوم اجتماعی 
ای در مورد متغیرهای مهم ارائه کنند که در جغرافیایی است و ممكن است نشانه وزنی بینی ضعیف رگرسیونحاکی از پیش

دهد. نتایج حاصل را نشان می محلی  2Rخروجی حاصل از شاخص  6و 5 هایشكل مدل رگرسیون از دست رفته باشند.
ی متغیرهای جمعیتی، حاکی از آن است که یادگیرنده و کلیههای وجود میان کاربریمحلی برای روابط م 2Rاز خروجی

ی رگرسیونی حاصل از بینی بیشتری را دارد و در نقشهغربی به نسبت سایر محالت قابلیت پیشمدل در محالت شمال
غربی شرقی و جنوبشمال هایهای یادگیرنده و جمعیت بیسواد، محالت واقع در بخشروابط میان متغیرهای کاربری

ضرایب  حداقل و حداکثرنیز  8جدول ،  6و 5 هایجدای از شكلدهد. عالوه بر این بینی بیشتری را نشان میقابلیت پیش
  دهد.زنجان را نشان می )ضریب همبستگی( در محالت  شهر  محلی 2Rشاخص  حاصل از

 
 گان()ترسیم: نگارند GWRحاصل از مدل  محلی 2Rمقدار -5شكل 
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 )ترسیم: نگارندگان( GWRحاصل از مدل  محلی 2Rمقدار -6شكل 

 جغرافیاییوزنی رگرسیون  در متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از مدل محلی 2Rمقدار شاخص  -8جدول 

 یادگیرندههای در روابط فضایی موجود میان پارامترهای جمعیتی و کابری محلی 2Rمقدار 

 43266/0کمترین با مقدار  کوی سایان 439141/0بیشترین با مقدار  ی اراضی ثبت محله

 یادگیرنده هایدر روابط فضایی موجود میان پارامتر جمعیتی بیسواد و کاربریمحلی  2Rمقدار 

 126/0 وسطسعدی  5351/0بیشترین با مقدار  3خرداد  فازکوی 

 1398های تحقیق، منبع: یافته

باشند. به روابط موجود مثبت و دارای دقت قابل قبولی می یهی صورت گرفته در کلیهابرازش (8)مطابق جدول 
باشد، نشان از  6/0این موضوع هستند. هرچند، اگر این مقدار نزدیک به  یهدهند های حاصله نیز نشانطوریكه که نقشه

 باشد که این مسئله نشانمی 6/0کمتر از  روابط مذکور، یهبدست آمده برای کلی ضرایبدقت باالی روابط موجود دارد. اما 
و دارای روابط کم و مثبتی  اند متغیرهای وابسته را توصیف کنندخوبی نتوانستهاست که متغیرهای مستقل به آن یهدهند
 باشند.می

های هجغرافیایی این امكان را فراهم ساخته است تا براساس دادوزنی  های مذکور، مدل رگرسیونعالوه بر خروجی
 های مورد مطالعه نیز پرداختهآتی شاخص بینی و برآورد وضعیت، به پیشArcGISافزار شده در محیط نرم مكانی ارائه

توان می Predictedبه کمک شاخص  ،مبنا باتوجه به چنین ویژگی و همچنین موضوع و هدف پژوهششود. برهمین
-بینی کرد. بدینتقرار مراکز یادگیرنده در سطح محالت شهری پیشهایی را جهت اسبراساس متغیرهای توضیحی، محدوه

یادگیرنده در محالت شهری زنجان برقرار  هایی هر یک از کاربریفضایی را در توزیع عادالنهتوان عدالت ترتیب می
 ستفاده از مدل رگرسیونیادگیرنده را با ا بینی شده برای استقرار مراکزهای پیشمحدوده (9)و جدول  8و  7 هاینمود. شكل

 دهند. جغرافیایی نشان می وزنی
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 )ترسیم: نگارندگان( GWR( حاصل از مدل Predictedاساس شاخص ) بینی شده برهای پیشمحدوده ۀمحاسب -7شكل 

 

 
 )ترسیم: نگارندگان( GWR( حاصل از مدل Predictedبینی شده براساس شاخص )های پیشمحدوده ۀمحاسب -7شكل 

 یادگیرنده در محالت شهر زنجان برای استقرار مراکز بینی شدههای پیشمحدوده -9 جدول 

-برای استقرار مراکز یادگیرنده در روابط فضایی موجود میان کل پارامترهای جمعیتی و کاربری بینی شدههای پیشمحدوده

 یادگیرندههای 

 ی یکر منطقهد 1ی فرهنگ فازمحله ی سهی بیسیم در منطقهمحله

-یادگیرنده در روابط فضایی موجود میان پارامتر جمعیتی بیسواد و کاربریبرای استقرار مراکز  بینی شدههای پیشمحدوده

 یادگیرندههای 

 ی یکی اسالم آباد در منطقهمحله ی سهی بیسیم در منطقهمحله

 ۀدر کلی (9)و جدول  (Predicted) بینی شدهپیش یهمحدود ههای حاصل از آمارآمده از نقشهدستتوجه به نتایج به با
طوریكه باتوجه به تعداد بیسم به نسبت سایر محالت از وضعیت نامساعدتری برخوردار است؛ به یهروابط موجود، محل



                 17، پیاپی 2، شمارۀ 7، دورۀ 1399عی شهری، جغرافیای اجتما نامۀ علمیدوفصل                                                                           276

 

مبودهای خصوص پراکنش فضایی و ک یادگیرنده مواجه است. چنانچه باتوجه به آنچه که در هایکاربریجمعیتش با کمبود 
 روابط، درنظر یهعنوان مكان استقرار این مراکز در کلیشود، این محله بهبیان گردید، مشاهده می نیز موجود میان محالت

 د.نمایبینی را پیش یادگیرنده خوبی مكان استقرار مراکزاین مدل تا حد بسیار زیادی توانسته به. بنابراین است گرفته شده

 گیرینتیجه
عنوان نگاه مدرن ای مبنی بر شهر یادگیرنده بههای نوین ارتباطی، طرح اندیشهاطالعات و رشد فناوریبا ورود به عصر 

گیرد. چنین رویكردی، با تأکید ریزان شهری قرار میازپیش مورد توجه مدیران و برنامهویكم، بیشو پست مدرن قرن بیست
ی شهروندان فارغ از هرنوع تمایزاتی، همگانی را برای همههای یادگیرنده در فضاهای شهری، یادگیری بر ایجاد محیط

های شهروندی و برقراری های شهری برای بیان صالحیتهای یادگیرنده با ایجاد گفتماناین شهر بر سازد. عالوهفراهم می
ذا برقراری تعامالت گردد. لی نوین میهای یادگیرنده، منجر به احیای مفهوم شهروندی به شیوهتعامالت سازنده با کاربری

یادگیرنده، ضرورتی غیرقابل انكار است. های یادگیرنده، در ایجاد شهرهای و روابط فضایی میان جمعیت یادگیرنده و کاربری
گرفتن چنین روابطی، موجب گسیختگی فضایی در مفهوم شهر یادگیرنده خواهد شد. بنابراین باتوجه طوریكه نادیدهبه
یادگیرنده دارای ساختار فضایی منسجم، از نظر استقرار متعادل مراکز یادگیرنده و همچنین توزیع اینكه رویكرد شهر به

الخصوص طبقات و محالت ی شهر علیتوان به تحقق آن امید داشت که همهمتوازن جمعیت در یک شهر است، زمانی می
ریزی صحیح در د. لذا ضروری است با تأکید بر برنامهباشنانداختن آن را داشته جریان ، توانایی پذیرش و به محروم جامعه
بخشی رویكرد شهر یادگیرنده، از بروز شكاف و نابرابری در بین مناطق و ی خدمات یادگیری، ضمن تحققتوزیع عادالنه

رنده را یادگیرنده، زمینه حصول به رویكرد شهر یادگیهایی کاربریو با تعیین مكان بهینه شهری جلوگیری نمودمحالت 
ی سازی روابط فضـایی میان عوامـل مـؤثر در ایجاد و توسعهمدلبنابراین در این پژوهش با استفاده از نتایج میسر ساخت. 

هایی فضایی میان محالت شهری زنجان، به مطالعه چرایی و چگونگی توزیع رویكرد شهریادگیرنده و کاهش ناهمسانی
باید توجه  ، پرداخته شده است.عنوان اصول مؤکد در تحقق رویكرد شهر یادگیرندههای جمعیتی و کالبدی بهفضایی شاخص

ای دارد؛ بنابراین، ریزی شهری است و شناخت آن اهمیتی ویژهترین واحد اجتماعی برای برنامهداشت که محله کوچک
 ی شود. ها بررسهای محلی آنپذیر است که خواستگاههای شهری زمانی امكانی طرحپژوهش بهینه

های جمعیتی و کالبدی لحاظ الگوی فضایی شاخصبدین منظور، در پژوهش حاضر نخست محالت شهری زنجان، به
مورد سنجش واقع شدند؛ سپس متناسب با چنین تحلیلی، جهت خودهمبستگی موران  تكنیکیادگیرنده، با استفاده از شهر 

شد. بررسی نتایج گرفته  جغرافیایی بهره وزنی از مدل رگرسیون شهری زنجان،های فضایی میان محالت بررسی ناهمسانی
ها مثبت بوده و از الگوی ی شاخصی موران، حاکی از آن است که خودهمبستگی برآورد شده میان کلیهحاصل از آماره

عیتی های جمسازی روابط فضایی میان شاخصکنند. وجود چنین الگوی خودهمبستگی به مدلای تبعیت میخوشه
با توجه به هدف امكان داده است.  GWRهای یادگیرنده )متغیر وابسته( با استفاده از مدل )متغیرهای مستقل( و کاربری

در دو سطح تحلیلی انجام پذیرفت.  یادگیرنده مراکز ی پراکنشنحوه فضایی میان عوامل مؤثر در سازی روابطمدلپژوهش 
های جمعیتی مورد تحلیل واقع شدند و البدی شهر یادگیرنده با مجموع شاخصبدین ترتیب که یک بار مجموع عناصر ک

 هم به صورت جداگانه این عناصر کالبدی با شاخص جمعیتی بیسواد مورد بررسی قرار گرفتند.  یک بار
آوردن ست دجغرافیایی با درنظر گرفتن تغییرات فضایی میان متغیرها و به وزنی  دهد رگرسیوننتایج تحقیق نشان می

ی شهر یادگیرنده را با دقت تقریبا قابل قبول ولی با روابط پارامترهای محلی، روابط میان عوامل اثرگذار در ایجاد و توسعه
شده برابر تعدیل 2Rو  44/0برابر با  محلی 2R با های جمعیتی،یادگیرنده و  شاخصهای کاربریروابط میان کم و مثبت )

( درصد 32/0شده برابر تعدیل 2Rو  39/0محلی  2Rجمعیت بیسواد با یادگیرنده و  هایکاربریروابط میان و  43/0با 
ی متغیرهای یادگیرنده و کلیههای محلی برای روابط موجود میان کاربری 2Rسازی نموده است. نتایج حاصل از خروجیمدل
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بینی ثبت( به نسبت سایر محالت قابلیت پیشغربی )محله اراضی جمعیتی، حاکی از آن است که مدل در محالت شمال
های یادگیرنده و جمعیت بیسواد، محالت ی رگرسیونی حاصل از روابط میان متغیرهای کاربریبیشتری را دارد و در نقشه

مقادیر دهد. بینی بیشتری را نشان می( قابلیت پیش3غربی ) کوی خرداد فاز شرقی و جنوبهای شمالواقع در بخش
 آن یهدهند این مسئله نشانرا برای تمامی محالت است.  6/0های حاصل از این تحلیل، بیانگر ارزشی کمتر از خروجی

 باشند.و دارای روابط کم و مثبتی می اند متغیرهای وابسته را توصیف کنندخوبی نتوانستهاست که متغیرهای مستقل به
آورد تا تغییرات فضایی در وجود میهای فضایی این امكان را بههاین، رگرسیون وزنی جغرافیایی با تولید داد بر عالوه

های فضایی حاصل گردیدند، نقش کلیدی در هایی هم که از این دادهروابط میان متغیرها مورد بررسی قرار گیرد. نقشه
های حاصل رین نقشهتی مهمسازی رویكرد شهر یادگیرنده داشتند. از جملهمنظور محققتحقیق و تفسیر شرایط موجود به

که برای سنجش دقت و کارایی است  هشد شده و مقادیر برآورد تفاضل بین مقادیر مشاهدههای فضایی، نقشه از این داده
مانده با استفاده از شده روی مقادیر باقی توجه به خودهمبستگی برآورد گردید.جغرافیایی استفاده  وزنی مدل رگرسیون

همبستگی معنادار دبیانگر عدم خو ،یادگیرنده و جمعیت بیسوادهای میان کابریروابط در  I (Mransʼs I)موران  یهآمار
بندی از نوعی خوشهنشان  یجمعیت ی پارامترهایکلیهیادگیرنده و  هایکاربریاما این آماره درخصوص روابط میان . است

 فضایی شاخص خودهمبستگی میـزان ایـن شـاخص بـا یهمقایسـ باطوریكه به .داردفضایی میان متغیرهای مورد سنجش 
به تفاوت آشكار میـان آنهـا و توان ( می5)جدول  های یادگیرندهدر پراکنش کاربری میان هر کدام از متغیرهای مؤثر

  .یافت خودهمبستگی در مقادیر باقیمانده دست بـودن ضـعیف
ی های استقرار مراکز یادگیرنده در کلیهبینی محدودهپیشهای های مذکور، نتایج حاصل از نقشهعالوه بر خروجی

لحاظ برخورداری از مراکز یادگیرنده، در درون دهند که، تمامی محالت شهر زنجان بهپارامترهای مورد سنجش نشان می
طوریكه بهباشد. خود دچار ضعف اساسی هستند. این مسئله درخصوص محالت بیسیم، اسالم آباد و ترانس بسیار حادتر می

این محالت با توجه به تعداد جمعیتشان، با کمبود مراکز یادگیرنده مواجه هستند. چنین کمبودی موجب عدم تناسب میان 
بار رویكرد شهر شده است. درواقع هر چند که برای نخستین های موجود و نیازهای شهروندان در این محالتکاربری

د ارزیابی و سنجش قرار گرفته است، اما نتایج حاصله تا حدود بسیار زیادی در ارتباط با شهر زنجان مور یادگیرنده در
ی کمبود این نوع خدمات در این دهندهیادگیرنده با مطالعات پیشین مطابقت داشته و نشانهای خصوص توزیع کاربری

د شهر تأثیر گذاشته و صورت مستقیم بر میزان و درصد جمعیت بیسواد و باسوامحالت شهری است. چنین موضوعی به
های طوریكه آمارهای ارائه شده ازسوی سازمانسواد و بیسواد در این محالت گردیده است. بهموجب افزایش قشر کم

درصد مربوط به  4/12نفر معادل  5054نفر جمعیت بیسواد، جمعیتی برابر  40440دهند که از مجموع شهری نیز نشان می
 7681درصد برابر  9/18ی بیسیم و در حدود درصد مربوط به محله 3/9نفر معادل  3769 ی اسالم آباد و در حدودمحله

نوعی تاییدگر عدم تناسب و رو چنین نتایجی همه به( است. ازاین1نفر مربوط به محالت ترانس و فرودگاه )فرهنگ فاز 
تواند متأثر از عوامل مختلفی نظیر های مذکور و جمعیت این محالت شهری است. چنین پراکنشی میتوازن میان کاربری

های یادگیری و کالبدی و حتی عوامل فرهنگی در محالت مذکور باشد. های اقتصادی، کمبود زیرساختضعف پتانسیل
های آموزشی سبب گردیده بیشتر افراد ساکن در این محالت، از ویژه کاربرییادگیرنده بههای طوریكه کمبود کاربریبه

اند و سال قرار گرفته 18براین بسیاری از افرادی که در گروه سنی کمتر از پایینی برخوردار باشند. عالوه میزان تحصیالت
اند. های غیرتخصصی و یدی شدهویژه فعالیتهای شغلی بهشوند، بیشتر جذب فعالیتالتعلیم محسوب میجز جمعیت الزم

باشند. اند، در این محالت بیشتر از سایر محالت شهری میار گرفتهی جمعیت بیسواد قرازاین رو تعداد افرادی که در زمره
ای است که منجر به تقویت یک محله و تضعیف محله دیگر گونههای یادگیرنده شهر زنجان بهتوزیع کاربری درواقع الگوی
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های فرهنگی، فاوتشده است. بنابراین این مسئله منجر به مشكالت و مسائلی همچون افزایش شكاف طبقاتی و تشدید ت
 سوادی، کاهش سطح یادگیری در میان محالت محروم شهر گردیده است. ترویج کم

ی های آتی، محلهبینی شده جهت استقرار مراکز یادگیرنده در سالهای مقادیر محلی پیشلذا نتایج حاصل از نقشه
های ی سه را، به عنوان محدودهآباد در منطقهمی اسالی یک و محلهدر منطقه 1ی فرهنگ فاز بیسیم در منطقه سه، محله

ریزان شهری زنجان این مهم گذاران و برنامهضروری است سیاست بنابراین،بینی نموده است. استقرار مراکز یاگیرنده پیش
شهری در هر  باشند و باتوجه به میزان اثرگذاری هریک از عوامل مؤثر بر یادگیریهای خود مدنظر داشته ریزیرا در برنامه

 در محالت مذکور، اقدام کنند. های شهر یادگیرنده به ویژهریزی زیرساختمحله، به برنامه
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