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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 selfcorrelation 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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تحلیل فضایی مؤلفه های زیرساختی شهر یادگیرنده بر اساس ناهمسانیهای فضایی میان
محالت شهری زنجان
بهاره اکبری منفردaو  ، 1محسن کالنتری  ، bعیسی پیری  ، cاصغر تیموری

d

 aکارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 bدانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 cاستادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 dدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشكده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

چکیده
تبیین موضوع :با ورود به عصر اطالعات و رشد فناوریهای نوین ارتباطی ،طرح اندیشهای مبنی بر شهر یادگیرنده ،بر تمام مناسبات
اجتماعی انسان اثر گذاشته و یادگیری همگانی را فارغ از هر نوع تمایزاتی برای همهی شهروندان فراهم ساخته است .بنابراین در خصوص
افزایش بازدهی فعالیتهای یادگیری در فضاهای شهری ،توجه به مكان استقرار و بهرهمندی کلیهی افراد از این خدمات ،امری ضروری است.
بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف تحلیل روابط فضایی میان عوامل جمعیتی و کالبدی بهعنوان اصول اساسی در تحقق شهریادگیرنده،
به بررسی ناهمسانیهای فضایی در محالت شهری زنجان پرداخته است.
روش :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بهلحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی است .روش گردآوری اطالعات اسنادی-کتابخانهای است.
برای تجزیهوتحلیل یافتهها ،از تكنیک خودهمبستگی موران و مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است.
یافتهها :نتایج بهکارگیری آمارهی موران نشان میدهد خودهمبستگی فضایی میان کلیهی شاخصهای مورد سنجش ،مثبت بوده و از الگوی
خوشهای تبعیت مینمایند .با توجه به وجود چنین الگویی ،ارزیابیهای حاصل از مدل  GWRحاکی از آن است که ،شاخص جمعیتی الزمالتعلیم
با  13/5درصد بیشترین ضریب تأثیر را در تبدیل شدن شهر زنجان به یک شهر یادگیرنده دارد .همچنین مدل مذکور با درنظرگرفتن مقادیر
 R2تعدیلشده برابر  43و  32درصد ،روابط فضایی میان متغیرها را با دقت تقریبا قابل قبول ،ولی روابط کم و مثبت ،مدلسازی نموده و
توانسته نابرابریهای فضایی و محدودههای استقرار بهینهی مراکز یادگیرنده در سالهای آتی را به خوبی پیشبینی نماید.
نتایج :یافتهها نشان میدهند بیشتر محالت شهر زنجان به لحاظ تناسب میان کاربریهای یادگیرنده و جمعیتشان ،دچار عدم تعادالت
فضایی هستند .این مسئله درخصوص محالت بیسیم ،اسالم آباد و ترانس با جمعیت بیسواد برابر با  40/6درصد ،بسیار شدیدتر میباشد .ازاینرو
مدیریت شهری باید از طریق برنامهریزی صحیح در توزیع عادالنهی خدمات یادگیری از بروز شكاف و نابرابریهای اجتماعی-فضایی میان
مناطق و محالت شهری جلوگیری نماید و با تعیین مكان بهینهی کاربریهای یادگیرنده ،زمینۀ حصول به رویكرد شهر یادگیرنده در محالت
شهری زنجان را میسر سازد.
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مقدمه
شهر بهعنوان بزرگترین دستاورد بشر ،عالوه بر در اختیار قراردادن امكانات و الزامات زندگی ،مییابد ،با آموزش و
یادگیری مناسب ،شهروندان را برای بر عهده گرفتن نقش مناسب و مثبت در صحنهی حیات شهری ،آماده نماید .ازسوی
دیگر با پررنگ تر شدن میزان آگاهی افراد از شیوهی زندگی ،نیاز مبرم به یادگیریهای ضمن زندگی چندین برابر شده
است .اما این نیاز دیگر نمیتواند فقط در قالب آموزشهای رسمی خالصه شود بلكه بایستی به شیوهای خالق ،هر لحظه
در اختیار شهروندان قرارگیرد (مجتبیزاده و همكاران .)53 :1395 ،بنابراین بدون تردید یكی از ابزارهای جامعهی بشری
برای گسترش چنین گفتمانی ،پروش و توسعهی یادگیری شهری بهعنوان نتیجهی تعامالت متقابل ،میان عناصر مختلف
شهری است .یادگیری شهری با توجه به سرعت باالی تغییرات در جامعهی شهری و فزونی ورودیهای مختلف در
عرصههای گوناگون زندگی شهرنشینان ،نیازی اساسی در جامعهای مدرن توصیف شده است (مكنود حسینی.)21 :1389 ،
فرآیندی که بهعنوان بخش جدایی ناپذیری از زندگی شهری ،رفتار شهروندان را در جهت پاسخ درست به محیط زیستی
جهت میدهد و به آنها این توانایی را میبخشد که در موقعیتهای مختلف زندگی ،با انعطاف و سازگاری بیشتری عمل
نمایند (.)Longworth, 2006: 49
در بستر چنین جریان فرایندی و بروز مسائل و پدیدههای نوظهور ،مدیران شهرهای بزرگ دنیا برآن شدند تا با ایجاد فضاهای
یادگیرندهی مشترک ،موجب بسط و توسعهی یادگیری درمیان کلیهی سطوح شهری شوند و آن را بهعنوان یک مفهوم خاص در
حوزهی برنامهریزی شهری معرفی نماید .دراین میان ،ایدهی شهر یادگیرنده1بهعنوان رویكردی نوین در عرصهی مطالعات شهری،

برخاسته از چنین رهگذر مفهومی است ( ،)Navarro et al., 2017: 272که با تأکید بر ایجاد محیطهای یادگیرنده در
فضاهای شهری ،سعی در تشویق شهروندان به یادگیری مادامالعمر دارد ( .)Di Sivoa, 2010: 5351چنین رویكردی
بهعنوان یک منبع جدید جهت مداخالت آموزشی ،در تالش است محیطهای یادگیری خارج از مدرسه را با محیطهای
یادگیری درون م درسه ارتباط دهد و بدین ترتیب مرزهای تصنعی یادگیری را از بین ببرد (امیر انتخابی و همكاران:1397 ،
 .)466بنابراین یادگیری همگانی را برای همهی شهروندان فارغ از هرنوع تمایزاتی ،فراهم میسازد ( Yang & Yorozu,
 .)2015ازاینرو برای اینکه یک جامعه بتواند پتانسیل خود را به عنوان یک شهر یادگیرنده تحقق بخشد ،بسیار مهم است،
که با برنامه ریزی مناسب ،فرایند یادگیری را به صورت برابر با طرح فضایی مبتنی بر عدالت فضایی برای همهی شهروندان
فراهم نماید.
بهطورکلی از آنجاییکه سازمان فضایی شهر یادگیرنده متأثر از کارکردهای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی است ،وجود فضاهای نابرابر در گسترهی شهر یادگیرنده موجب میگردد تا فرصتهای برابر یادگیری دراختیار
کلیهی ساکنان شهری قرار نگیرد؛ و در یک چرخهی بازخوردی ،موجب افزایش ناهمسانیهای فضایی میان بخشهای
مختلف آن و تعمیق هرچهبیشتر تضادهای اجتماعی گردد .چنانچه وجود چنین وضعیتی در بسیاری از شهرهای جهان مانند
ایران ،موجب نقص این رویكرد شده است (کرمی و همكاران .)2 :1391 ،از اینرو به عقیدهی برخی از صاحبنظران در
برنامهریزی شهرهای یادگیرنده ،بهمنظور بررسی روابط متقابل میان انسان و فضاهای یادگیری ،بهرهگیری از یک مدل
مرجع و یا یک چارچوب تجویزی مبنیبر همبستگیهای فضایی امری اجتناب ناپذیر است ( Adegboyega et al.,
 2014به نقل از افضلی ننیز و همكاران .) 12 :1397 ،چنین تكنیكی یک دید فضایی گسترده از چگونگی توزیع فضایی
مراکز یادگیرنده و جمعیت یادگیرنده در کل سطوح شهری ایجاد میکند (رفعیان و زاهد)363 :1397 ،؛ و بهعنوان یک
چارچوب جامع ،میتواند برای بیان ناهمسانیهای فضایی میان مشاهدات و وابستگی جنبههای مختلف فضایی یک شهر
یادگیرنده ،بهطور بالقوه مؤثر باشد (پورمحمدی و همكاران.)54 :1397 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در واقع در سطح شهر یادگیرنده ،محالتی وجود دارد که میتوان آنها را تحلیل کرد و با بررسی ناهمسانیهای فضایی
میان آنها و محالت دیگر ،شرایط و ویژگیهای محلی تأثیرگذار بر چنین مسئلهای را مدنظر قرار داد و بدینترتیب مكان
استقرار مراکز یادگیرنده در سالهای آتی باتوجه به نیازهای محلهای را پیشبینی نمود .برهمینمبنا درک و بررسی نحوهی
پراکنش عناصر و شاخصهای شهر یادگیرنده و علل و آثار آنها در ارتباط با یكدیگر و ویژگیه ای خاص محلی اهمیت
بسیار زیادی دارد؛ عالوهبراین با توجه بهاینكه توسعهی فعالیتهای یادگیری در بین مناطق و محالت شهری بهشدت تحت
تأثیر فعالیتهای انسانی و نیازهای یادگیری است ،برقراری تعامالت مناسب میان جمعیت شهری و کاربریهای یادگیرنده،
از عوامل اساسی جهت نیل به اهداف شهر یادگیرنده خواهد بود .درهمینراستا ضروری است ،روابط و نحوهی توزیع فضایی
هریک از عوامل جمعیتی و عناصر کالبدی شهر یادگیرنده در سطوح مختلف شهری شناخته شوند و میزان ارتباط هرکدام
از این دو مجموعه با اهداف عدالت فضایی مشخص گردد.
از این رو براساس مطالبی که مطرح گردید ،پژوهش حاضر با هدف تحلیل روابط فضـایی میان عوامـل مـؤثر در
شكلگیری رویكرد شهر یادگیرنده و کاهش ناهمسانیهای فضایی میان محالت شهری زنجان ،در تالش است با درنظر
گرفتن اصول و شاخصهای حاکم بر میزان تحققپذیری چنین رویكردی ،توزیع فضایی عناصر شكلدهندهی شهر
یادگیرنده در محالت شهری زنجان را به سمتی هدایت نماید که از طریق ایجاد روابط همسان فضایی میان محالت ،به
رهیافت شهر یادگیرنده دست یابد.
پیشینۀ نظری
شهر یادگیرنده در مفهوم جغرافیایی «جامعۀ یادگیرنده»  ،یک جنبش نوظهور از نظر مفهومی و عملی است که همواره
تالش میکند یاد بگیرد چگونه در زمان تغییرات جهانی ،خود را با شرایط جدید وفق دهد ( )Candy,2003:1-3چنین
شهرهایی در سراسر جهان بهعنوان شیوه ی جدیدی از تفكر و مدنیت ،معلول تجدید ساختارهای آموزشی و تكامل سرمایه ی
اجتماعی در محیطهای شهری شناخته می شوند؛ که سازماندهی مجدد فیزیكی و اجتماعی شهر را بهصورت یک جامعۀ
یادگیرنده ممكن میسازند ( .)Kearns, 2015:38از دیدگاه سازمان همكاری و توسعۀ اقتصادی )1998( 1شهر یادگیرنده،
شهر ،شهرک یا جامعهای است که بدون درنظر گرفتن محل یا اندازهی محیطش ،نیازهای یادگیری محل خود را از طریق
مشارکت اجتماعی شناسایی و از نقاط قوت ،روابط اجتماعی و نهادی استفاده می نماید ،تا تغییرات فرهنگی عمیقی را در
ادراک ارزشی یادگیرندگان بهوجود آورد ( .)MacPhail,2008:86 -100النگورث شــهرهای یادگیرنده را بهعنوان
رویكردی جغرافیایی که قادر است ســاختارهای اقتصادی ،سیاسی ،آموزشی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی را در پیوندی
مشترک با یكدیگر قرار دهد و موجب رشد ظرفیتهای انسانی و پرورش استعدادهای کلیهی شهروندان گردد ،تعریف
مینماید (.)Longworth, 2006: 21
فاریس ( )2006نیز با تأثیرپذیری از وی ،مفهوم شهرهای یادگیرنده را در سطحی کالنتر بهکار میگیرد و بیان میکند
که یک شهر یادگیرنده رویكردی منسجم ،یكپارچه و جامع برای سازماندهی وسیع منابع موجود و یادگیری مادامالعمر در
آینده میباشد ،که برای رفاه افراد و جوامع و بهمنظور مقابله با چالشهای متغیر در اقتصاد مبتنی بر دانش در جامعهی قرن
 ،21طرحریزی شده است (.)Faris, 2006: 4
لی ( )2003با ارزیابی شهرهای یادگیرنده در استرالیا که به عنوان مهد تفكرات شهر یادگیرنده شناخته میشود ،چهار
اصل را برای این جوامع در نظر میگیرد -1 :آنها اغلب به صورت یكپارچه هستند؛  -2راهحل و استراتژیهای مسائل
آینده ،در خود جوامع قرار دارد؛  -3این جوامع خواستار مشارکت گسترده بین شهروندان و نهادهای شهری میباشند؛ - 4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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چنین شهرهایی تنها بهعنوان پروژه ای که دارای آغاز و پایان است درنظر گرفته نمیشوند بلكه بهعنوان یک شیوهی
جدیدی از زندگی مبنی بر یادگیری مداوم شناخته میشوند (.)Lee, 2003: 2
یانگ ( )2010با بهرهگیری از این اصول بهعنوان یک چارچوب جامع 9 ،معیار را برای تمایز شهرهای یادگیرنده از سایر
رویكردهای نوین شهری ارائه میدهد -1 :تعهد و ارادهی سیاسی مشترک در جامعه  -2مشارکت و همكاری همگانی -3
برآوردهسازی نیازهای یادگیری  -4افزایش فرصتهای یادگیری  -5وجود سازمانهای یادگیرنده  -6نقش دانشگاهها در
پروژهی ساخت شهرهای یادگیرنده  -7تجلیل و ارج نهادن به یادگیری شهری  -8ایجاد و افزایش ثروت و اشتغال -9
مبارزه با محرومیت و باال بردن انسجام اجتماعی (.)Yang, 2010
براساس چنین معیارهایی ،موسسهی یادگیری مادامالعمر یونسكو )2015( 1نیز ،در چارچوب فعالیتهای خود ،طی
بیانیهای با عنوان منشور ویژگیهای کلیدی شهرهای یادگیرنده ،مهمترین ویژگیهای چنین شهرهایی را -1 :ترویج
یادگیری فراگیر از آموزش پایه تا آموزش عالی؛  -2باززندهسازی یادگیری در خانوادهها و جوامع؛  -3تسهیل یادگیری در
محل کار؛  -4گسترش استفاده از تكنولوژیهای مدرن یادگیری؛  -5افزایش مزیت و کیفیت یادگیری و پرورش فرهنگ
یادگیری در طول زندگی ،برشمرد ( .)UNESCO, 2015: 9همچنین این سازمان اعالم نمود شهرهایی که خواستار
پذیرش چنین اصولی باشند ،میتوانند در زمرهی شهرهای یادگیرنده قرار بگیرند.
در واقع همانطور که مالحظه میشود دیدگاهها و نظریاتی که معنا ،ساختار و ماهیت شهرهای یادگیرنده را در فضاهای
شهری تبیین می کنند ،متناسب با فلسفه این دیدگاهها از یک سو و ماهیت چند وجهی بودن شهرهای یادگیرنده ازسوی
دیگر ،برخی به وجود رابطه و تأثیر تعیینکننده عوامل درونی  -ذهنی ،روانشناختی ،اجتماعی-اقتصادی ،فرهنگی (دیدگاه -
های غیر فضایی) تأکید دارند و برخی دیگر نیز نقش عوامل محیط بیرونی یا مؤلفههای فضایی ،کالبدی و مكانی (دیدگاه
فضایی) را در بسترسازی برای الگوهای یادگیری ،رفتارهای انسانی و شكلدهی به شهرهای یادگیرنده ،تعیینکننده میدانند.
ازهمینروست که این رویكرد بهصورت مستقل یا چند سطحی قابل تحلیل و تبیین است (علی اکبری و درخشان:1393 ،
 .)54در این بین توجه به عوامل کالبدی و کاربریهای یادگیرنده ،بهعنوان عواملی بیواسطه در شكلگیری این رویكرد
شهری ،در مقایسه با عوامل فردی یا ساختاری ،این امكان را فراهم میسازند تا راهكارهای عملیتری برای ایجاد و
توسعهی شهرهای یادگیرنده ارائه و گروهها و شهروندان بسیاری در فرایند یادگیری دخالت داده شوند ( Longworth,
.)2006: 29
پیشینۀ عملی
با آن که ایدهی شهر یادگیرنده همواره در طول تاریخ بهصورت های گوناگونی مورد توجه مسئولین و مدیران شهری بوده است،
اما مفهوم مدرن آن از اواخر دههی  1960و اوایل دههی  1970بهدنبال تغییرات فزایندهای که در ابعاد مختلف زندگی بشر

و سرعت گرفتن فناوری اطالعات و ارتباطات بهوقوع پیوسته بود ،مطرح شد .در این خصوص هاتچینز با انتشار کتابی تحت
عنوان «اجتماعات یادگیرنده »2در سال  ،1968ایدهی یادگیری مبتنی بر محل را بهصورت عملی به عرصهی ظهور رسانید.
وی در این کتاب جامعهی یادگیرنده را به عنوان اجتماعی واحد که همواره آموزش و یادگیری مادامالعمر را در راستای
رسیدن به موفقیت ،تكامل حیات و درنتیجه اهداف انسانی مدنظر قرار میدهد ،معرفی نمود ( Sun, Qi: 2007به نقل از
بیات و همكاران .)14 :1390 ،بنابراین با مطرح شدن موضوع جامعۀ یادگیرنده ،زمینه و بستری ،برای ورود به مفهوم
جغرافیایی شهر یادگیرنده ،فراهم گردید .مفهومی که برای نخستینبار در اولین کنفرانس «همایش بینالمللی شهرهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)UNESCO Instituti for Lifelong Learning (UIL
Learning Society
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آموزشی »1در سال  1990توسط سازمان همكاری و توسعهی اقتصادی در بارسلونا ،مطرح شد و از زمان آغاز قرن بیستویكم
با وجود طرفداران برجستهای همچون النگورث ( )1999و شری نیمنما ،رینتامكی و ترماال ،)2003( 2توانست در مدت زمان
کوتاهی در سراسر جهان به یک مفهوم شهری پرطرفدار تبدیل شود .بنابراین از آن پس پژوهشهای بسیاری چه بهصورت
عملی و چه بهصورت نظری ،به تبیین موضوع و تشریح مفاهیم و اصول شهر یادگیرنده پرداختند ( MacPhail, 2006:
 236به نقل از بیات و همكاران.)15 :1390 ،
با اینوجود گرچه بسیاری از این پژوهشها موضوع شــهر یادگیرنده را به شــكل وســیعی تشریح نمودهاند ،اما بهعلت
نو و تازه بودن رویكرد مذکور ،منابعی که به شــرح شــاخصهای آن ،در قالب ارتباطات فضایی و همبستگیهای جغرافیایی
در بستر عدالت فضایی پرداخته باشند ،بسیار محدود بوده است .بنابراین ویژگی اساسی این مطالعه کمک به پیشرفت
تخصصی و افزودن بر ادبیات علمی شهر یادگیرنده و اثرات همبستگیهای فضایی میان ابعاد جمعیتی – کالبدی آن است؛
تا بدین طریق با استفاده از نقطه اشتراک هر دو محور ،در راستای دستیابی به برابری اجتماعی و پیشبینـی رفتار متغیرهای
شهر یادگیرنده در افقهای زمانی آتی بپردازد .لذا در جدول  1بهمنظور شناخت بهتر این رویكرد و ابعاد آن بهبررسی
نمونههایی در این زمینه پرداخته میشود:
جدول  -1مطالعات انجام شده در زمینۀ شهر یادگیرنده
محقق /سال

1

رویکرد /هدف /نتیجه

مطالعات خارجی صورتگرفته در خصوص الگوی شهر یادگیرنده
رویكرد :اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی .محقق ،از شهرهای یادگیرنده بهعنوان شهرهایی که در
کندی ()2003
جهت ظرفیت سازی محلی برای مقابله با چالشهای ناشی از جهانی شدن حرکت میکنند و هدف
برنامهریزی شهرهای یادگیرنده:
اساسی خود را مبنیبر سازماندهی مجدد بخشهای مدنی ،خصوصی و داوطلبانه قرار دادهاند ،یاد
رویكرد جهانی شدن بهصورت
میکند .دراینراستا به نقش و اهمیت برنامهریزان شهری و منطقهای جهت تسهیل و درک
محلی
فرایندهای برنامهریزی در زمینهی ایجاد شهرهای یادگیرنده ،توجه بسیاری دارد.

2

مک فیل ()2008
 ،OECD3نئولیبرالیسم و ایدهی
شهرهای یادگیرنده :ارتقا سرمایۀ
انسانی در راستای یادگیری مادام
العمر

رویكرد :اقتصادی .هدف این مطالعه بررسی رویكرد شهریادگیرنده باتوجه به گفتمانهای سیاسی
نئولیبرالیسم میباشد .محقق معتقد است برای رسیدن به چنین رویكردی ابتدا بایستی مفهوم
یادگیری مادامالعمر در جامعه ی شهری احیا شود؛ چراکه این مفهوم عاملی جهت رسیدن به
انسجام اجتماعی و تغییرات اجتماعی– فرهنگی رادیكالی در یک جامعهی یادگیرنده میباشد.

3

کینز و همكاران ()2014
فستیوال یادگیری :راهحلهایی
برای ایجاد شهرهای یادگیرنده
پایدار

رویكرد :آموزشی و فرهنگی .هدف این مطالعه ،بررسی جنبههای مختلف رویكرد شهر یادگیرنده
برای تحقق بخشی آن در شهرهای کرکسیتی و لیمریک میباشد .نتایج تحقیق بیانگر آن است
که برگزاری جشنوارهی یادگیری مادامالعمر در شهرهای کرک و لیمریک میتواند بهعنوان یک
گام اساسی جهت نیل به اهداف شهر یادگیرنده و ایجاد فرصتهای پایدار شهری در این خصوص
باشد .بهطوریكه برگزاری چنین فستیوالهایی در شهرهای مذکور نتایج موفقیتآمیزی برای تحقق
اهداف شهر یادگیرنده در پی داشته است.

4

کینز ()2015
شهرهای یادگیرنده :حرکت به
سمت توسعهی شهری

رویكرد :آموزشی و فرهنگی .هدف این مطالعه سنجش وضعیت و موقعیت کنونی شهر
مكزیكوسیتی جهت تبدیل شدن به یک شهر یادگیرنده در سالهای آتی است .نتایج تحقیق حاکی
از آن است که شهر مكزیكوسیتی پتانسیل کافی برای تحققبخشی اهداف شهر یادگیرنده در آینده
را داراست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مطالعات داخلی صورتگرفته در خصوص شهر یادگیرنده

5

بیات و همكاران (سال)1390
شناسایی عوامل موثر در ایجاد
شهر یادگیرنده در منطقه  6تهران

رویكرد :آموزشی ،کالبدی و مدیریتی .در پژوهش حاضر با بهرهگیری از  5متغیر اصلی ،شامل
مأموریت و استراتژی ،آموزش ،خالقیت و یادگیری ،رهبری و توامندسازی ،مشارکت ،توسعهی
ارتباطات و نیروی کاردانشی در نهادهای یادگیرنده ،به ارزیابی رویكرد شهر یادگیرنده پرداخته شده
است .یافتههای تحقیق نشاندهندهی وضعیت مناسب منطقهی  6تهران از نظر توسعهی عوامل و
عناصر شهر یادگیرنده میباشد.

6

قلی پور (سال )1393
تحلیل شاخصهای شهر
یادگیرنده و شهر خالق و ارتباط
آن با توسعه پایدار شهری (مطالعه
موردی :شهر رشت)

رویكرد :اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی .نتایج تحقیق نشان میدهد که وضعیت شهر رشت
براساس شاخصهای شهر یادگیرنده مناسب است .اما شاخصهای شهر خالق در کالنشهر رشت
جایگاه مطلوبی ندارد .همچنین ارتباط معناداری بین شاخصهای شهر خالق و یادگیرنده با ابعاد
توسعه پایدار شهری وجود دارد.

7

حج فروش ()1396
ارزیابی شاخصهای شهر
یادگیرنده در شهر یزد

8

یوسفی و همكاران ()1398
شناسایی و الویتبندی مؤلفههای
شهر یادگیرنده با تأکید بر
یادگیری مادامالعمر

رویكرد :اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی ،دانشی .در این مطالعه بهمنظور ارزیابی شاخصهای اجتماعی،
اقتصادی ،حقوقی و دانشی شهر یادگیرنده ،به بررسی وضعیت محالت شهر یزد از نظر تحققپذیری
این رویكرد پرداخته شده است .نتایج حاکی از آن است که شاخصهای فوق دارای وضعیت نامطلوبی
در نواحی شهر یزد میباشند و شاخصها ،میانگینی کمتر از حد مقایسه شده دارا هستند.
رویكرد :اجتماعی ،آموزشی ،اقتصادی و فرهنگی .پژوهش حاضر رویكرد شهر یادگیرنده را با هدف
بررسی ابعاد و شاخصهای شهر یادگیرنده با تأکید بر مفهوم یادگیری مادامالعمر ،مورد ارزیابی و
تحلیل قرار داده است .نتایج ارزیابی حاکی از آن است که مهمترین ابعاد شهر یادگیرنده ،یادگیری
رسمی و یادگیری در جوامع و میان خانوادههاست و براساس این دو بعد مهمترین مؤلفهها جهت
دستیابی به یک شهر یادگیرنده عبارت خواهند بود از -1 :گسترس آموزش رسمی؛  -2استفاده از
مربیان آموزش دیده؛  -3حمایت از آموزش گروههای محروم؛  -4تشویق یادگیری مداوم در خانواده-
ها و جوامع و  -5یادگیری از طریق رسانهها و فرهنگها ،که با توجه به شرایط کشور بایستی در
الویت قرار گیرند.
منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

دادهها و روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،تحلیلی  -توصیفی است .جامعهی آماری پژوهش،
محالت  110گانهی شهر زنجان ،براساس نظام تقسیمات کالبدی مسكنوشهرسازی میباشد (آمارنامۀ شهر زنجان:1395 ،
.)37- 35
فرآیند کار بدینصورت است که پس از شناسایی مؤلّفهها ،معیارها و شاخصهای شهرهای یادگیرنده براساس شاخص -
های ملی و بینالمللی ( ،)Longworth, 2006: 72 – 135; faris, 2006: 41; UNESCO, 2015: 11 -17جهت تشریح وضع
موجود هر یک از عوامل ،ابتدا اطالعات مورد نیاز از طریق منابع معتبر و مستند مربوط به مراکز شهرسازی و نتایج آماری
سرشماری  ،1395گردآوری و سپس با استفاده از اطالعات پایهای ،موقعیت مكانی و توصیفی کلیهی متغیرهای مورد بحث
در نرمافزار  ،ArcGISمشخص و استخراج شدند.
در مرحلۀ بعد جهت تحلیل دادهها ،پیشبرد اهداف پژوهش و دستیابی به نتایج مدنظر ،از تكنیک آمارهی موران جهانی،
جهت سنجش الگوی توزیع فضایی و شناسایی ارتباط و وجود همبستگی فضایی میان متغیرهای مورد مطالعه ،استفاده شد.
به دنبال چنین تحلیلی درصورت وجود روابط فضایی میان متغیرها ،بهمنظور انجام مدلسازی فضایی و سنجش معناداری
ارتباط میان شاخصها ،از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی بهرهگرفته شدهاست .در جدول  2روابط مدلهای نامبرده ارائه
شدهاست.
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جدول  -2مدلهای بهکار رفته در پژوهش
مدل

موران

رگرسیون وزنی
جغرافیایی

فرمول

) ̅𝑥 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑥𝑗 −
(∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖𝑗 ) ∑𝑛𝑖=1 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

منبع

=𝐼

𝑖𝜀 𝑦𝑖= 𝛽0 (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ) + ∑ 𝛽𝑘 (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ) 𝑥𝑖𝑘 +
𝑘

آماره موران  Iابزاری از تحلیل خودهمبستگی فضایی است که
در زمینه تحلیل الگوهای پراکنش و درجه خوشهبندی پدیدهها
در فضا و مكان بهکار برده میشود ( عرفانیان و همكاران،
 .)37 :1392مقدار این آماره نشان میدهد که نواحی مجاور در
یک الیه رستری ،دارای ارزشهای مشابه و غیرمشابه هستند.
دامنـۀ تغییـرات شاخص موران از ( +1خودهمبستگی مكانی
مثبت کامل) تا ( -1خودهمبستگی مكانی منفی کامل) در
نوسان است (حاتمی نژاد و همكاران.)34 :1392 ،
در این رابطه𝑖𝑣  𝑢𝑖 ,مختصات هر موقعیتی از نقطه  iرا در فضا
نشان میدهد 𝛽0 (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ) ،محل تقاطع برای موقعیت ،i
) 𝑖𝑣  𝛽𝑘 (𝑢𝑖 ,ضریب محلی است که متغیر مستقل 𝑘𝑥 را در
موقعیت  iتخمین میزند و 𝑖𝜀 خطای تصادفی با فرض
)( N(0,𝜎2فرض نرمال بودن) است ( Tu et al, 2008:
.)359-361

برای انجام تحلیلهای مذکور و مدل سازی روابط فضایی میان شاخصهای مورد سنجش ،از کلیهی مراکز یادگیرنده
بهعنوان متغیرهای وابسته و وضعیت پراکنش شاخصهای جمعیتی ،بهعنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است .دلیل
اســتفاده از این متغیرها ،پتانســیل باالی آنها جهت تحقق بخشــی رویكرد شــهر یادگیرنده ،توصــیف وجود یا عدم وجود
عدالت فضــایی در پراکنشکاربریهای یادگیرنده ،بررســی مناســب بودن جایگاه فعالیتهای یادگیری در محالت شــهر
زنجان و درنتیجه ارزیابی و ضعیت حال و پیشبینی و ضعیت آتی شهر درخ صوص محقق سازی این رویكرد ،میبا شد .در
جدول  3معیارهای مؤثر در تحقق رویكرد شهر یادگیرنده ذکر گردیده است.
جدول  -3معیارهای مؤثر در ایجاد و توسعهی شهر یادگیرنده
متغیر

نوع متغیر

الیههای مکانی مورد استفاده

منبع دادهی رقومی

کاربریهای یادگیرنده

وابسته

کاربریهای آموزشی (مدارس ابتدایی ،متوسطهی اول،
متوسطهی دوم ،مراکز آموزشی فنیوحرفهای) ،کابریهای
آموزش عالی ،مراکز مذهبی ،مراکز فرهنگی( شامل کلیه-
کتابخانهها ،مجتمعهای فرهنگی ،موزه و سینما) ،مراکز
ورزشی ،مراکز اداری (شهرداری)

نقشه اطالعات مكانی پایگاه داده-
های  GISاداره کل راهوشهرسازی
استان زنجان ()1397

جمعیت کل
جمعیت الزمالتعلیم
جمعیت باسواد
جمعیت بیسواد

مستقل
مستقل
مستقل
مستقل

مجموع جمعیت کل هر محله
مجموع جمعیت الزمالتعلیم هر محله
مجموع جمعیت باسواد هر محله
مجموع جمعیت بیسواد هر محله

بلوکهای جمعیتی سازمان آمار بر
مبنای نقشهای با مقیاس 1:2000
مرکز آمار ()1395

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

قلمرو پژوهش
شهر زنجان بهعنوان محدودهی پژوهش حاضر ،در فضایی به مساحت  6169هكتار گسترش یافته است (طرح تفصیلی پیشنهادی
شهر زنجان )22 :1388 ،و براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال  ،1395بالغ بر  433475نفر جمعیت دارد؛ که

بهعنوان بیستمین شهر کشور از لحاظ جمعیتی محسوب میشود (مرکز آمار ایران .)1395 ،بر اساس تقسیمات اداری ،شهر
زنجان به سه منطقهی شهری 25 ،ناحیه و  110محله تقسیمبندی شده است (آمارنامهی شهر زنجان .)35-40 :1395 ،با
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توجه به هدف ،موضوع و عناصر اصیل یک شهر یادگیرنده و همچنین براساس مستندات ارائه شده توسط سازمانها و
مراکز شهری ،درحالحاضر در سطح مناطق و محالت شهر زنجان حدود  444کاربری ،با کارکرد یادگیری و آموزشی تعبیه
شده است؛ که در مجموع نزدیک به  3845062مترمربع از زمینهای شهری را به خود اختصاص دادهاند .از این میزان،
 13/61درصد مساحت زمین استفاده شده ،مربوط به کاربریهای آموزشی است (شكل .)1
عالوه براین ،جدای از عناصر کالبدی ،در میان شاخصهای جمعیتی نیز 85682 ،نفر معادل  21درصد از جمعیت کل،
شامل جمعیت تحتالتعلیم (به جمعیت واقع در سنین  7–18ساله فارغ از اینكه دانشآموز باشند یا نه) 335247 ،نفر معادل
 82/7درصد از جمعیت کل ،به عنوان جمعیت باسواد (از این تعداد  25/5درصد در زمرهی جمعیت تحتالتعلیم قرار گرفتهاند)
و در حدود  40440نفر از جمعیت کل ،معادل  9/9درصد ،قشر بیسواد شهر را تشكیل میدهند .جدول ( ،)4تعداد ،درصد و
مساحت هریک از شاخصهای فوق ،متناسب با کارکردشان در تحقق بخشی رویكرد شهر یادگیرنده در سطح محالت و
مناطق سهگانهۀ شهر زنجان را نشان میدهد.

شكل  -1موقعیت محالت و کاربریهای یادگیرندهی شهرزنجان (ترسیم :نگارندگان)
جدول  -4تعداد و مساحت عناصر شهر یادگیرنده در مناطق شهر زنجان
منطقه یک

منطقهبندی

منطقه سه

منطقه دو

ع ناصررر کال بدی
شهر یادگیرنده

تعداد

مساحت

تعداد

مساحت

تعداد

مساحت

کاربریهای یادگیرنده

136

2719412/78

65

412816/94

243

712832/28

ع ناصررر جمعیتی
شهر یادگیرنده

تعداد

درصد ( از کل
جمعیت)

تعداد

درصد ( از کل
جمعیت)

تعداد

درصد( از کل
جمعیت)

جمعیت کل هر محله
جمعیت تحتالتعلیم
جمعیت باسواد
جمعیت بیسواد

162777
36890
137584
15970

38/58
8/5
31/73
3/6

98016
21800
83354
4823

22/6
25/4
24/86
1/11

139913
26992
114309
19647

32/2
31/5
34/09
4/5

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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یافتهها
تحلیل الگوی عناصر شهر یادگیرنده در محالت شهر زنجان

ضروری است ابتدا پیش از اجرای مدل  ، GWRخودهمبستگی فضایی برای تمامی متغیرها اعم از مستقل و وابسته،
با استفاده از شاخص موران محاسبه گردد .سپس با بهرهگیری از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی به بررسی ارتباط و
پیوستگی آنها با یكدیگر پرداخته شود .نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در توزیع فضایی شاخصهای مورد بحث در
مجموعه اشكال  2و جدول  5نمایش داده شده است؛ که شمای کلی و دقیقتری را از این آماره نشان میدهند.

کاربریهاییادگیرنده

جمعیت الزم التعلیم

جمعیت کل

جمعیت بیسواد

جمعیت باسواد

شكل  -2نتایج آماری آزمون موران در ارزیابی الگوی توزیع فضایی شاخصهای شهر یادگیرنده (ترسیم :نگارندگان)
جدول  -5نتایج حاصل از خودهمبستگی فضایی میان متغیرهای شهر یادگیرنده بر اساس شاخص موران
متغیر (نوع متغیر)

نوع متغیر

Mransʼs I

Eepected I

Pattern

z-score

p-value

کاربریهای یادگیرنده
جمعیتکل
جمعیت الزمالتعلیم
جمعیت باسواد
جمعیت بیسواد

وابسته
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل

0/142
0/046
0/037
0/042
0/024

-0/00892
-0/000216
-0/000216
-0/000216
-0/000216

خوشهای
خوشهای
خوشهای
خوشهای
خوشهای

2/81
27/26
22/51
24/76
136/84

0/0048
0/000
0/000
0/000
0/000

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

تأمل در نتایج حاصله ،حاکی از آن است ،که ضریب موران در رابطه با کلیهی متغیرهای مورد بررسی ،مثبت و از الگوی
خوشهای تبعیت میکنند .یعنی محلههایی که دارای برخورداری باال و یا کمبود این شاخصها هستند ،در مجاورت یكدیگر
قرار دارند و همسایه میباشند .یافتههای مذکور نشان می دهند که مقدار ضریب موران در هر یک از متغیرها متفاوت و از
 0/142تا  0/024مقدار در نوسان است؛ بهطوریكه کابریهای یادگیرنده دارای باالترین ضریب همبستگی و شاخص
جمعیتی بیسواد دارای کمترین ضریب همبستگی است .مقدار  z-scoreبرای کلیهی متغیرها مثبت و حاکی از وجود
خودهمبستگی میان آنهاست؛ باالترین مقدار عددی آن برای شاخص جمعیتی بیسواد و پایینترین مقدار آن برای مجموع
کاربریهای یادگیرنده میباشد .بنابراین باتوجه به نتایج حاصله ،از شاخصهای مذکور میتوان برای آنالیز فضایی (مكانی)
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رویكرد شهر یادگیرنده در شهر زنجان استفاده نمود .مقدار  p- valueمعنیدار بودن تفاوت را نشان میدهد .زمانی این
تفاوت معنیدار است که مقدار عددی آن کمتر از  0/05باشد (رهنما و آقاجانی .)114 :1388 ،نتایج بدست آمده ،نشان از
آن دارد که در همهی موارد مقدار  p- valueکمتر از  0/05بوده که حاکی از معنادار بودن تفاوتهاست.
مدلسازی عوامل مؤثر در توسعهی رویکرد شهر یادگیرنده

پس از محاسبهی شاخص موران ،بهمنظور بررسی همبستگی فضایی میان پارامترهای مورد بحث ،از رگرسیون وزنی
جغرافیایی استفاده شده است .اجرای این رهیافت ،به انواع خروجیهای تحلیلی منتهی میشود .اولین خروجی ،اطالعات
1
عمومی مربوط به مدل برآورد شده است (جدول  .)6مهمترین مقادیر در این خروجی ،مقادیر مربوط به آمارههای R2محلی
و R2تعدیلشده 2است که در حقیقت خوبی و دقت مدل را منعكس مینمایند (عسگری.) 119 :1390 ،
در تحقیقات علوم اجتماعی هرچه مقادیر این دو آماره به عدد  0/6نزدیک تر باشد ،به این معناست که متغیرهای
توصیفی ،توانستهاند به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .در این تحقیقات مقدار این دو آماره ،زمانی معنیدار است
که نتیجه بدست آمده بزرگتر از  0/35باشد ( .)https://condor.depaul.eduدر جدول  ،6باتوجه به نتایج حاصل از
مدلسازی رگرسیونی کاربریهای یادگیرنده و شاخصهای جمعیتی ،مدل مذکور با  R2محلی برابر با  0/44و  R2تعدیلشده
برابر با  ،0/43دارای دقت تقریبا قابل قبول ولی ارتباط کم و مثبت (اگر میزان همبستگی کمتر  0/45باشد ،ارتباط کم و
مثبت خواهد بود) در مدلسازی روابط فضایی میان عوامل مؤثر در نحوهی پراکنش مراکز یادگیرنده است؛ بدین معنی که
تنها  43درصد بهرهمندی محالت شهری زنجان از کاربریهای مذکور ،ناشی از شاخصهای جمعیتی است.
عالوهبراین نتایج حاصل از ضرایب هر یک از شاخصها نشان میدهد که در میان شاخصهای جمعیتی ،جمعیت
الزمالتعلیم با مقدار عددی  )1/35( 13/5درصد ،بیشترین ضریب تأثیر را در توزیع کاربریهای یادگیرنده داراست .بهبیان
دیگر تبدیل شهر زنجان به یک شهر یادگیرنده بیشتر تحت تأثیر ساختارهای یادگیری و آموزشی جمعیت تحتالتعلیم
خواهد بود .همچنین مقدار این دو آماره در روابط میان کاربریهای یادگیرنده و جمعیت بیسواد نیز  R2محلی برابر 0/39
درصد و  R2تعدیلشده برابر  0/32درصد برآورد شده است؛ چنین نتیجهای حاکی از آن است که توزیع کاربریهای
یادگیرنده به نسبت دیگر شاخصهای جمعیتی کمتر تحت تأثیر جمعیت بیسواد بوده و تنها به میزان  32درصد در چنین
پراکنشی نقش داشته است .با این وجود اختالف چندانی با دیگر شاخصهای جمعیتی ندارد و محالتی که دارای جمعیت
بیسواد و جمعیت الزمالتعلیم باالیی هستند با کمبود کاربریهای یادگیرنده نیز مواجه میباشند.
جدول  -6نتایج حاصل از اطالعات عمومی مربوط به مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی
پارامتر مدل

متغیرهای

ضریب

مستقل

تأثیر

جمعیتکل

کاربریهای یادگیرنده/
پارامترهای جمعتی
کاربریهای یادگیرنده/
جمعیت بیسواد

جمعیت الزم-
التعلیم

2

Sigma

AIC c

R2

 Rتعدیل
شده

0/32
1/35

جمعیت باسواد

0/035

جمعیت بیسواد

0/035

3/44

3/72

606/73

627/606

0/44

0/39

0/43

0/32

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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Local R2
Adjusted
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در ادامه سایر خروجیها به صورت ستونهای اطالعاتی در جدول ویژگیهای توصیفی ظاهر میشوند که میتوان برای
اغلب آنها نقشههای موردنظر را تهیه نمود .یكی از این ستونها که برای سنجش دقت و کارایی مدل رگرسیون وزنی
جغرافیایی استفاده می شود ،توجه به وجود خودهمبستگی معنادار آماری میان مقادیر باقیمانده (تفاضل بین مقادیر مشاهده
شده و مقادیر برآورد شدهی حاصل از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی ) است که وجود آن نشانگر بیدقتی مدل رگرسیون
و از قلم افتادن متغیرهای کلیدی در مدل میباشد (عشورنژاد و همكاران .)232 :1395 ،براساس جدول  7خودهمبستگی
برآورد شده روی مقادیر باقیمانده حاصل از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی با استفاده از آمارهی موران )Mransʼs I( I
در روابط میان کابریهای یادگیرنده و جمعیت بیسواد ،بیانگر عدم خودهمبستگی معنادار است؛ به طوریكه این شاخص با
عدد  -0/0803و نزدیک به  -1هیچ نوع خوشه بندی فضایی میان مقادیر خصایص مربوطه را نشان نمیدهد .اما این آماره
در خصوص روابط میان کاربریهای یادگیرنده و کلیهی پارامترهای جمعیتی با مقداری برابر با  0/102نشان از نوعی
خوشهبندی فضایی میان متغیرهای مورد سنجش میباشد .شكلهای  3و  4خودهمبستگی برآورد شده بر روی مقادیر
باقیماندهی متغیرهای مذکور را نشان میدهند .با مقایسـهی میـزان ایـن شـاخص بـا شاخص خودهمبستگی فضایی
میان هر کدام از متغیرهای مؤثر در پراکنش کاربریهای یادگیرنده (جدول  )5میتوان به تفاوت آشكار میـان آنهـا و
ضـعیف بـودن خودهمبستگی در مقادیر باقیمانده دست یافت.
جدول  -7نتایج حاصل از مقادیر باقیمانده براساس شاخص موران
Mransʼs I

z-score

p-value

کاربریهای یادگیرنده و مجموع
شاخصهای جمعتی

0/102

-0/0089

خوشهای

2/6

0/039

کاربریهای یادگیرنده و جمعیت
بیسواد

-0/0803

-0/0089

تصادفی

-1/35

0/176

متغیر (نوع متغیر)

Eepected I

Pattern

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

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

نقشههای حاصل از مقادیر  R2محلی (شكلهای  5و )6بر خالف  R2محاسبه شده برای کل مدل در کلیهی روابط
که از کارایی کلی مدل حكایت میکرد (جدول  ،)6بیانگر میزان دقت برآورد مدل بهصورت محلی است .مقادیر این آماره
در تحقیقات علوم اجتماعی بین  -0/6تا  0/6متغیر است ()https://condor.depaul.edu؛ بهطوریكه مقادیر بسیار کم
حاکی از پیشبینی ضعیف رگرسیون وزنی جغرافیایی است و ممكن است نشانهای در مورد متغیرهای مهم ارائه کنند که در
مدل رگرسیون از دست رفته باشند .شكلهای  5و 6خروجی حاصل از شاخص  R2محلی را نشان میدهد .نتایج حاصل
از خروجی R2محلی برای روابط موجود میان کاربریهای یادگیرنده و کلیه ی متغیرهای جمعیتی ،حاکی از آن است که
مدل در محالت شمالغربی به نسبت سایر محالت قابلیت پیش بینی بیشتری را دارد و در نقشهی رگرسیونی حاصل از
روابط میان متغیرهای کاربریهای یادگیرنده و جمعیت بیسواد ،محالت واقع در بخشهای شمالشرقی و جنوبغربی
قابلیت پیش بینی بیشتری را نشان میدهد .عالوه بر این جدای از شكلهای  5و ، 6جدول  8نیز حداقل و حداکثر ضرایب
حاصل از شاخص  R2محلی (ضریب همبستگی) در محالت شهر زنجان را نشان میدهد.

شكل  -5مقدار R2محلی حاصل از مدل ( GWRترسیم :نگارندگان)
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شكل  -6مقدار R2محلی حاصل از مدل ( GWRترسیم :نگارندگان)
جدول  -8مقدار شاخص  R2محلی در متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی
مقدار  R2محلی در روابط فضایی موجود میان پارامترهای جمعیتی و کابریهای یادگیرنده
بیشترین با مقدار 0/439141

محلهی اراضی ثبت

کوی سایان

کمترین با مقدار 0/43266

2

مقدار  Rمحلی در روابط فضایی موجود میان پارامتر جمعیتی بیسواد و کاربریهای یادگیرنده
کوی خرداد فاز3

بیشترین با مقدار 0/5351

سعدی وسط

0/126

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

مطابق جدول ( )8برازشهای صورت گرفته در کلیهی روابط موجود مثبت و دارای دقت قابل قبولی میباشند .به
طوریكه که نقشههای حاصله نیز نشان دهندهی این موضوع هستند .هرچند ،اگر این مقدار نزدیک به  0/6باشد ،نشان از
دقت باالی روابط موجود دارد .اما ضرایب بدست آمده برای کلیهی روابط مذکور ،کمتر از  0/6میباشد که این مسئله نشان
دهندهی آن است که متغیرهای مستقل بهخوبی نتوانستهاند متغیرهای وابسته را توصیف کنند و دارای روابط کم و مثبتی
میباشند.
عالوه بر خروجیهای مذکور ،مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی این امكان را فراهم ساخته است تا براساس دادههای
مكانی ارائه شده در محیط نرمافزار  ،ArcGISبه پیشبینی و برآورد وضعیت آتی شاخصهای مورد مطالعه نیز پرداخته
شود .برهمین مبنا باتوجه به چنین ویژگی و همچنین موضوع و هدف پژوهش ،به کمک شاخص  Predictedمیتوان
براساس متغیرهای توضیحی ،محدوههایی را جهت اس تقرار مراکز یادگیرنده در سطح محالت شهری پیشبینی کرد .بدین -
ترتیب میتوان عدالت فضایی را در توزیع عادالنهی هر یک از کاربریهای یادگیرنده در محالت شهری زنجان برقرار
نمود .شكلهای  7و  8و جدول ( )9محدودههای پیشبینی شده برای استقرار مراکز یادگیرنده را با استفاده از مدل رگرسیون
وزنی جغرافیایی نشان میدهند.

275

اکبری منفرد و همكاران261-280 ،)2(7 ،

شكل  -7محاسبۀ محدودههای پیشبینی شده بر اساس شاخص ( )Predictedحاصل از مدل ( GWRترسیم :نگارندگان)

شكل  -7محاسبۀ محدودههای پیشبینی شده براساس شاخص ( )Predictedحاصل از مدل ( GWRترسیم :نگارندگان)
جدول  -9محدودههای پیشبینی شده برای استقرار مراکز یادگیرنده در محالت شهر زنجان
محدودههای پیشبینی شده برای استقرار مراکز یادگیرنده در روابط فضایی موجود میان کل پارامترهای جمعیتی و کاربری-
های یادگیرنده
محلهی بیسیم در منطقهی سه

محلهی فرهنگ فاز 1در منطقهی یک

محدودههای پیشبینی شده برای استقرار مراکز یادگیرنده در روابط فضایی موجود میان پارامتر جمعیتی بیسواد و کاربری-
های یادگیرنده
محلهی بیسیم در منطقهی سه

محلهی اسالم آباد در منطقهی یک

با توجه به نتایج بهدستآمده از نقشههای حاصل از آماره محدودهی پیشبینی شده ( )Predictedو جدول ( )9در کلیۀ
روابط موجود ،محلهی بیسم به نسبت سایر محالت از وضعیت نامساعدتری برخوردار است؛ به طوریكه باتوجه به تعداد
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جمعیتش با کمبود کاربریهای یادگیرنده مواجه است .چنانچه باتوجه به آنچه که در خصوص پراکنش فضایی و کمبودهای
موجود میان محالت نیز بیان گردید ،مشاهده میشود ،این محله بهعنوان مكان استقرار این مراکز در کلیهی روابط ،درنظر
گرفته شده است .بنابراین این مدل تا حد بسیار زیادی توانسته بهخوبی مكان استقرار مراکز یادگیرنده را پیشبینی نماید.
نتیجهگیری
با ورود به عصر اطالعات و رشد فناوریهای نوین ارتباطی ،طرح اندیشهای مبنی بر شهر یادگیرنده بهعنوان نگاه مدرن
و پست مدرن قرن بیستویكم ،بیشازپیش مورد توجه مدیران و برنامهریزان شهری قرار میگیرد .چنین رویكردی ،با تأکید
بر ایجاد محیطهای یادگیرنده در فضاهای شهری ،یادگیری همگانی را برای همه ی شهروندان فارغ از هرنوع تمایزاتی،
فراهم میسازد .عالوه بر این شهرهای یادگیرنده با ایجاد گفتمانهای شهری برای بیان صالحیتهای شهروندی و برقراری
تعامالت سازنده با کاربریهای یادگیرنده ،منجر به احیای مفهوم شهروندی به شیوهی نوین میگردد .لذا برقراری تعامالت
و روابط فضایی میان جمعیت یادگیرنده و کاربریهای یادگیرنده ،در ایجاد شهرهای یادگیرنده ،ضرورتی غیرقابل انكار است.
بهطوریكه نادیده گرفتن چنین روابطی ،موجب گسیختگی فضایی در مفهوم شهر یادگیرنده خواهد شد .بنابراین باتوجه
بهاینكه رویكرد شهر یادگیرنده دارای ساختار فضایی منسجم ،از نظر استقرار متعادل مراکز یادگیرنده و همچنین توزیع
متوازن جمعیت در یک شهر است ،زمانی میتوان به تحقق آن امید داشت که همهی شهر علیالخصوص طبقات و محالت
محروم جامعه ،توانایی پذیرش و به جریان انداختن آن را داشته باشند .لذا ضروری است با تأکید بر برنامهریزی صحیح در
توزیع عادالنه ی خدمات یادگیری ،ضمن تحقق بخشی رویكرد شهر یادگیرنده ،از بروز شكاف و نابرابری در بین مناطق و
محالت شهری جلوگیری نمود و با تعیین مكان بهینهی کاربریهای یادگیرنده ،زمینه حصول به رویكرد شهر یادگیرنده را
میسر ساخت .بنابراین در این پژوهش با استفاده از نتایج مدل سازی روابط فضـایی میان عوامـل مـؤثر در ایجاد و توسعهی
رویكرد شهریادگیرنده و کاهش ناهمسانی هایی فضایی میان محالت شهری زنجان ،به مطالعه چرایی و چگونگی توزیع
فضایی شاخصهای جمعیتی و کالبدی بهعنوان اصول مؤکد در تحقق رویكرد شهر یادگیرنده ،پرداخته شده است .باید توجه
داشت که محله کوچکترین واحد اجتماعی برای برنامه ریزی شهری است و شناخت آن اهمیتی ویژهای دارد؛ بنابراین،
پژوهش بهینهی طرحهای شهری زمانی امكانپذیر است که خواستگاههای محلی آنها بررسی شود.
بدین منظور ،در پژوهش حاضر نخست محالت شهری زنجان ،بهلحاظ الگوی فضایی شاخصهای جمعیتی و کالبدی
شهر یادگیرنده ،با استفاده از تكنیک خودهمبستگی موران مورد سنجش واقع شدند؛ سپس متناسب با چنین تحلیلی ،جهت
بررسی ناهمسانیهای فضایی میان محالت شهری زنجان ،از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی بهره گرفته شد .بررسی نتایج
حاصل از آماره ی موران ،حاکی از آن است که خودهمبستگی برآورد شده میان کلیهی شاخصها مثبت بوده و از الگوی
خوشهای تبعیت میکنند .وجود چنین الگوی خودهمبستگی به مدلسازی روابط فضایی میان شاخصهای جمعیتی
(متغیرهای مستقل) و کاربریهای یادگیرنده (متغیر وابسته) با استفاده از مدل  GWRامكان داده است .با توجه به هدف
پژوهش مدلسازی روابط فضایی میان عوامل مؤثر در نحوهی پراکنش مراکز یادگیرنده در دو سطح تحلیلی انجام پذیرفت.
بدین ترتیب که یک بار مجموع عناصر کالبدی شهر یادگیرنده با مجموع شاخصهای جمعیتی مورد تحلیل واقع شدند و
یک بار هم به صورت جداگانه این عناصر کالبدی با شاخص جمعیتی بیسواد مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج تحقیق نشان میدهد رگرسیون وزنی جغرافیایی با درنظر گرفتن تغییرات فضایی میان متغیرها و به دست آوردن
پارامترهای محلی ،روابط میان عوامل اثرگذار در ایجاد و توسعه ی شهر یادگیرنده را با دقت تقریبا قابل قبول ولی با روابط
کم و مثبت (روابط میان کاربریهای یادگیرنده و شاخصهای جمعیتی ،با  R2محلی برابر با  0/44و  R2تعدیلشده برابر
با  0/43و روابط میان کاربریهای یادگیرنده و جمعیت بیسواد با  R2محلی  0/39و  R2تعدیلشده برابر  0/32درصد)
مدلسازی نموده است .نتایج حاصل از خروجی R2محلی برای روابط موجود میان کاربریهای یادگیرنده و کلیهی متغیرهای
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جمعیتی ،حاکی از آن است که مدل در محالت شمالغربی (محله اراضی ثبت) به نسبت سایر محالت قابلیت پیشبینی
بیشتری را دارد و در نقشهی رگرسیونی حاصل از روابط میان متغیرهای کاربریهای یادگیرنده و جمعیت بیسواد ،محالت
واقع در بخشهای شمالشرقی و جنوبغربی ( کوی خرداد فاز  )3قابلیت پیشبینی بیشتری را نشان میدهد .مقادیر
خروجیهای حاصل از این تحلیل ،بیانگر ارزشی کمتر از  0/6را برای تمامی محالت است .این مسئله نشان دهندهی آن
است که متغیرهای مستقل بهخوبی نتوانستهاند متغیرهای وابسته را توصیف کنند و دارای روابط کم و مثبتی میباشند.
عالوه بر این ،رگرسیون وزنی جغرافیایی با تولید دادههای فضایی این امكان را بهوجود میآورد تا تغییرات فضایی در
روابط میان متغیرها مورد بررسی قرار گیرد .نقشههایی هم که از این دادههای فضایی حاصل گردیدند ،نقش کلیدی در
تحقیق و تفسیر شرایط موجود بهمنظور محققسازی رویكرد شهر یادگیرنده داشتند .از جملهی مهمترین نقشههای حاصل
از این دادههای فضایی ،نقشه تفاضل بین مقادیر مشاهده شده و مقادیر برآورد شده است که برای سنجش دقت و کارایی
مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده گردید .توجه به خودهمبستگی برآورد شده روی مقادیر باقیمانده با استفاده از
آمارهی موران  )Mransʼs I( Iدر روابط میان کابریهای یادگیرنده و جمعیت بیسواد ،بیانگر عدم خودهمبستگی معنادار
است .اما این آماره درخصوص روابط میان کاربریهای یادگیرنده و کلیهی پارامترهای جمعیتی نشان از نوعی خوشهبندی
فضایی میان متغیرهای مورد سنجش دارد .بهطوریكه با مقایسـهی میـزان ایـن شـاخص بـا شاخص خودهمبستگی فضایی
میان هر کدام از متغیرهای مؤثر در پراکنش کاربریهای یادگیرنده (جدول  )5میتوان به تفاوت آشكار میـان آنهـا و
ضـعیف بـودن خودهمبستگی در مقادیر باقیمانده دست یافت.
عالوه بر خروجیهای مذکور ،نتایج حاصل از نقشههای پیشبینی محدودههای استقرار مراکز یادگیرنده در کلیهی
پارامترهای مورد سنجش نشان میدهند که ،تمامی محالت شهر زنجان به لحاظ برخورداری از مراکز یادگیرنده ،در درون
خود دچار ضعف اساسی هستند .این مسئله درخصوص محالت بیسیم ،اسالم آباد و ترانس بسیار حادتر میباشد .بهطوریكه
این محالت با توجه به تعداد جمعیتشان ،با کمبود مراکز یادگیرنده مواجه هستند .چنین کمبودی موجب عدم تناسب میان
کاربریهای موجود و نیازهای شهروندان در این محالت شده است .درواقع هر چند که برای نخستینبار رویكرد شهر
یادگیرنده در ارتباط با شهر زنجان مور د ارزیابی و سنجش قرار گرفته است ،اما نتایج حاصله تا حدود بسیار زیادی در
خصوص توزیع کاربریهای یادگیرنده با مطالعات پیشین مطابقت داشته و نشاندهندهی کمبود این نوع خدمات در این
محالت شهری است .چنین موضوعی بهصورت مستقیم بر میزان و درصد جمعیت بیسواد و باسواد شهر تأثیر گذاشته و
موجب افزایش قشر کم سواد و بیسواد در این محالت گردیده است .بهطوریكه آمارهای ارائه شده ازسوی سازمانهای
شهری نیز نشان میدهند که از مجموع  40440نفر جمعیت بیسواد ،جمعیتی برابر  5054نفر معادل  12/4درصد مربوط به
محلهی اسالم آباد و در حدود  3769نفر معادل  9/3درصد مربوط به محلهی بیسیم و در حدود  18/9درصد برابر 7681
نفر مربوط به محالت ترانس و فرودگاه (فرهنگ فاز  )1است .ازاینرو چنین نتایجی همه به نوعی تاییدگر عدم تناسب و
توازن میان کاربری های مذکور و جمعیت این محالت شهری است .چنین پراکنشی میتواند متأثر از عوامل مختلفی نظیر
ضعف پتانسیلهای اقتصادی ،کمبود زیرساخت های یادگیری و کالبدی و حتی عوامل فرهنگی در محالت مذکور باشد.
بهطوریكه کمبود کاربریهای یادگیرنده بهویژه کاربری های آموزشی سبب گردیده بیشتر افراد ساکن در این محالت ،از
میزان تحصیالت پایینی برخوردار باشند .عالوهبراین بسیاری از افرادی که در گروه سنی کمتر از  18سال قرار گرفتهاند و
جز جمعیت الزمالتعلیم محسوب میشوند ،بیشتر جذب فعالیتهای شغلی بهویژه فعالیتهای غیرتخصصی و یدی شدهاند.
ازاین رو تعداد افرادی که در زمرهی جمعیت بیسواد قرار گرفتهاند ،در این محالت بیشتر از سایر محالت شهری میباشند.
درواقع الگوی توزیع کاربریهای یادگیرنده شهر زنجان بهگونهای است که منجر به تقویت یک محله و تضعیف محله دیگر
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شده است .بنابراین این مسئله منجر به مشكالت و مسائلی همچون افزایش شكاف طبقاتی و تشدید تفاوتهای فرهنگی،
ترویج کم سوادی ،کاهش سطح یادگیری در میان محالت محروم شهر گردیده است.
لذا نتایج حاصل از نقشههای مقادیر محلی پیش بینی شده جهت استقرار مراکز یادگیرنده در سالهای آتی ،محله ی
بیسیم در منطقه سه ،محلهی فرهنگ فاز  1در منطقهی یک و محلهی اسالمآباد در منطقهی سه را ،به عنوان محدودههای
استقرار مراکز یاگیرنده پیشبینی نموده است .بنابراین ،ضروری است سیاستگذاران و برنامهریزان شهری زنجان این مهم
را در برنامهریزیهای خود مدنظر داشته باشند و باتوجه به میزان اثرگذاری هریک از عوامل مؤثر بر یادگیری شهری در هر
محله ،به برنامهریزی زیرساختهای شهر یادگیرنده به ویژه در محالت مذکور ،اقدام کنند.
References:
افضلیننیز ،مرضیه؛ مدیری ،مهدی؛ فرهودی ،رحمتاهلل ( .)1397الویتبندی شاخصها در فرایند هوشمندسازی شهرها
(مطالعۀ موردی :شهرکرمان) ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال  ،9شماره  ،35صص.11-37 .
امیر انتخابی ،شهرام؛ قلیپور ،یاسر؛ میثمی ،سعید ( .)1397تحلیلی بر ارتباط شهر یادگیرنده و شهر خالق در راستای
دستیابی به شهر پایدار (مورد مطالعه :شهر رشت) .فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات برنامهریزی سكونتگاههای انسانی،
دوره  ،13شماره  ،2صص .465-482
بیات ،سوده ( .)1390شناسایی عوامل موثردر بروز شهر یادگیرنده در منطقهی  6شهرداری تهران .پایاننامه
کارشناسی ارشد رشته مدریت شهری به رهنمایی آرین قلیپور ،تهران :دانشگاه تهران.

پورمحمدی ،محمدرضا؛ قربانی ،رسول؛ تقیپور ،علی اکبر ( .)1397بررسی تطبیقی رهیافتهای رگرسیون وزنی جغرافیایی
و حداقل مربعات معمولی در برآوردهای مکانی .نشریه علمی – پژوهشی جغرافیا و برنامهریزی شهری ،سال  ،22شماره ،63
صص .53-76

حاتمینژاد ،حسین؛ پوراحمد ،احمد؛ منصوریان ،حسین؛ رجایی ،عباس ( .)1392تحلیل مکانی شاخصهای کیفیت زندگی در
شهر تهران ،پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورهی  ،42شماره  ،4صص .29-56
حج فروش ،شهابالدین ( .)1396ارزیابی شاخصهای شهریادگیرنده در نواحی شهر یزد .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته
جغرافیا و برنامهریزی شهری به راهنمایی محمد حسین سرائی ،یزد :دانشگاه یزد.

رفعیان ،مجتبی؛ زاهد ،نفیسه ( .)1397تحلیل فضایی فرسودگی محله های شهر قم با استفاده از رگرسیون وزنی
جغرافیایی .مجله پژوهشهای جغرافیایی برنامهریزی شهری ،دوره  ،6شماره  ،2صص .361 – 383
رهنما ،محمد رحیم؛ آقاجانی ،حسین ( .)1388تحلیل توزیع کتابخانههای عمومی در شهر مشهد .فصلنامه کتابداری اطالع
رسانی ،دوره  ،12شماره  ،2صص .7 – 28
شهرداری شهر زنجان  -معاونت برنامهریزی و توسعهی سرمایهی انسانی ،واحد آمار ( .)1395آمارنامه شهر زنجان.

اکبری منفرد و همكاران261-280 ،)2(7 ،

279

عرفانیان ،مهدی؛ حسین خواه ،مریم؛ علیجانیپور ،احمد ( .)1392مقدمهای بر روشهای رگرسیونی چند متغیره  OLSو
 GWRدر مدلسازی مکانی اثرات کاربری اراضی بر کیفیت آب .نشریه ترویج و توسعهی آبخیزداری ،سال  ،1شماره ، 1
صص .33–39
عسگری ،علی ( .)1390تحلیل آمار فضایی با  .ArcGISچاپ اول ،تهران :انتشارات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری تهران127 ،ص.

عشورنژاد ،غدیر؛ فرجی سبكبار ،حسنعلی؛ امیراصالنی ،فرشاد ( .)1395مدلسازی روابط فضایی عومل مؤثر در استقرار
مراکز مالی و اعتباری موجود در شهر تهران با رگرسیون وزنی جغرافیایی .پژوهشهای جغرافیایی برنامهریزی شهری،
دوره  ،4شماره  ،2صص .223–240

علیاکبری ،اسماعیل؛ درخشان ،شهرام ( .)1393تحلیل الگوهای فضایی آسیبهای اجتماعی در محیطهای شهری
مطالعه موردی :منظقه پنج کالن شهر تهران .پژوهشهای جغرافیایی برنامهریزی شهری ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،1صص . 49–72
قلیپور ،یاسر ( .)1393تحلیل شاخص های شهر یادگیرنده و شهر خالق و ارتباط آن با توسعهی پایدار شهری
(مطالعه موردی شهر رشت) .پایان نامه کارشناسی ارشد رشتهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری به راهنمایی سید علی حسینی،
گیالن :دانشگاه پیام نور رشت.

کرمی ،تاجالدین؛ سلیمانی ،محمد؛ افراخته ،حسن؛ حاتمی نژاد ،حسین ( .)1391بایستههای بوم شناسی سیاسی شهر :الگوی
توزیع تاج پوششی درختی و نابرابری فضایی فضایی در شهر تهران .مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای،
سال  ،4شمارۀ  ،13صص .1-22
مجتبیزاده  ،حسین؛ حاجی فتحعلی ،مهسا؛ حبیبی ،ماندانا ( .)1395نقش شهر آموزشمحور در مدیریت مشارکتی .فصلنامه
علمی–پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال  ،7شمارۀ  ،1صص .53-68

مرکز آمار ایران ( .)1395نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن – شهرزنجان طی سالهای .35–95
مكنود حسینی ،نسیم ( .)1389تدوین اصول شهر آموزشدهنده .پایاننامه کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :دکتر نوید سعید
رضوانی ،دانشكده معماری ،دانشگاه آزاد واحد قزوین.
مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آرمانشهر ( .)1388طرح تفصیلی شهر زنجان (پیشنهادی) .جلد دوم.

یوسفی ،محمد؛ شیعه ،اسماعیل؛ خطیبی ،محمدرضا؛ سعیدی رضوانی ،نوید ( .)1398شناسایی و الویتبندی مؤلفههای شهر
یادگیرنده با تأکید بریادگیری مادامالعمر .فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،سال هیجدهم ،شمارۀ  ،71صص .105-127
Candy, J (2003). Planning Learning Cities: Addressing globalization. ISoCaRP
Congress 2003. 1-11.
Di Sivo, M., Ladiana, D (2010). Towards a learning city the neighborhood lab and the
lab net. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 5349-5356. Available online at
www.sciencedirect.com.

17  پیاپی،2  شمارۀ،7  دورۀ،1399 ،دوفصلنامۀ علمی جغرافیای اجتماعی شهری

280

Faris, R (2006). Learning Cities: Lesson Learned, in Support of Vancouver, Learning
city Initiative http://www.members.shaw.ca (accessed October 3, 2010).
http://www.oise.utoronto.ca/CASAE/cnf2003/2003_papers/ sylvialeeCAS03.pdf
https://condor.depaul.edu

Kearns, P (2015). Learning cities on the move. Australian Journal of Adult Learning,
55 (1), 153-168.
Kearns, P., lane, Y., Neylon, T., Osborne, M (2014). The Learning Festival: Pathway to
Sustainable Learning Cities, 90-99.
Lee, S (2003). Building cities and towns as learning communities. Canadian
Associationfor the Study of Adult Education- Online Proceedings 2003. Retrieved
from
Longworth, N (2006). Learning Cities, LearningRegions, Learning Communities,
Lifelong Learning and Local Government. London: Taylor and Francis. 228 p.
MacPhail, S (2008). The OECD, Neoliberalism, and the Learning City: Promoting
Human Capital in the Guise of Lifelong Learning. Master's thesis of Arts in
Education with guidance from Dr. Brigham, Mount Saint Vincent University.
Navarro, J.L.A., Ruiz, V.R.L., Peña, D.N (2017). The effect of ICT use and capability
on knowledge-based cities. Journal of Cities, 60, 272–280.
Tu, J., Xia, Z (2008). Examining Spatially Varying Relationships Between Land Use
And Water Quality Using Geographically Weighted Regression I: Model Design
And Evaluation. Science of The Total Environment, 407(1), 358-378.
UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2015). Guidelines for Building Learning
Cities. Hamburg, Germany.
UNESCO Institute for Lifelong Learning. Feldbrunnenstrasse 58, 20148 Hamburg,
Germany.
Yang, J (2010). Building Learning Cities as a Strategy for Promoting Lifelong
Learning.Pilot Workshop on Developing Capacity for Establishing Lifelong
Learning Systems in UNESCO Member States .33November 2 December 3111
.Hamburg Germany.
Yang, J., Yorozu, R (2015). Building a Learning Society in Japan, the Republic of
Korea and Singapore. UIL Publication Series on Lifelong Learning Policies and
Strategies.

