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 بررسی تأثیر  برگزاری چهارمین جشنواره مشکات توسط  نهاده ها و سازمانهای   

 وابسته به شهرداری تهران بر شهروندان با محوریت اقتصاد مقاومتی 
 

 ندا فالح نژاد مجرد
ی ، ابع طبیعدانشجوی دوره دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد اراک ، دانشکده کشاورزی و من

 کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای در استاندارد سازی معاونت بهداشت سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و

ط مسئول علمی و پژوهشی حوزه مقاومت بسیج معاونت خدمات شهری و اعضاء شورای حوزه مقاومت بسیج معاونت خدمات شهری و محی

 زیست شهرداری تهران
  neda_fallahnegad@yahoo.com  Email:  

 علیرضا نیکوفکر
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ، مشاور مدیر عامل و مدیر اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت میادین میوه و تره با رشهرداری 

  تهران

 علی عفتی
 امپزشکی ، معاون بهداشت سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهراندکترای حرفه ای د

 حسن کشیری

مسئول امور عمومی مالی و پشتیبانی میدان آزادیاقتصاد کشاورزی  ،  -کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی  

 
 چکیده

 عموم استقبال مورد بسیار ویکم که بیست قرن اول دهه در دهنده، آموزش شهر نظریه شدن مطرح با

 این شد، مطرح المللی بین کنوانسیون یک عنوان به میالدی2004 سال در و گرفت قرار نظران صاحب

 شهر حقیقت، در .شود شهروندان استفاده آموزش برای نیز شهر در موجود امکانات از تا آمد فرصت پیش

در  .دهد تشکیل را ملت کی هویت از بخشی تواند می که خود، هویت خاص با است شهری دهنده، آموزش

قالب برای گروه سنی کودکان ) نقاشی ، انشاء و متن نویسی بر اساس  4چهارمین جشنواره مشکات که در 

تصویر ( ،  گروه سنی نوجوانان ) عکاسی ، داستان کوتاه و تصویر برداری ( ، گروه بزرگسال ) عکاسی ، 

) گروه نوجوانان ( : سرود آسمان آبی و زمین پاک  کاریکاتور ، انمیشن و شعر ( و بخش جنبی منطقه ای 

محور؛ محور محیط زیست : با مشارکت )سازمانهای پا رک و فضای سبز ، مدیریت پسماند ، ستاد  5در 

محیط زیست و توسعه پایدار ، شرکت ساماندهی مشاغل و سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری 

رافیک شهری شهرداری تهران با مشارکت ) شرکت های اتوبوسرانی و شرکت تهران( ، محور حمل و نقل و ت

راه  آهن شهری ، تاکسیرانی و مترو ( ، محور ایمنی با مشارکت ) پیشگیری و مدیریت بحران و آتش نشانی 

، سیما و هویت شهری ، شهرسازی و معماری ، نوسازی و زیبا سازی ( و محور حقوق و تکالیف شهروند با 

( برگزار شد. نتایج حاصل از این پژوهش که با استفاده  137ت ) اداره کل آموزش شهروند و سامانه مشارک

از تکنیک های توصیفی و تحلیلی استخراج گردید ،  نشان داد که مشارکت شهروند ، مهمترین ابزار 
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تهران (  موفقیت مشکات در چهارمین جشنواره مشکات ) مهارت های شهروندی کانون های آموزش شهر 

در دومین حضور خود در چهارمین جشنواره آموزشی  137سامانه مدیریت شهری می باشد و همچنین 

هزار اثر رتبه  250در محور حقوق و تکالیف شهروندی با جمع آوری و ثبت بیش از  ترویجی مشکات

  .کسب کرد نخست را

ی ( ، ادارات ، سازمانها و شرکت شهروندان ، مشکات ) چراغ راه آموزش های شهروند واژگان کلیدی: 

  های وابسته به شهرداری تهران ، اقتصاد مقاومتی 
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 مقدمه 

 می بشری باالتر جامعه افراد میان در آموزش به نیاز نیز اندازه به همان شود، می افزوده بشری دانش میزان بر که اندازه هر به

 و گذرد می زمان چه بیشتر آن هر .است بوده همراه بشری جامعه و بشر با گذشته های دور از که است مفهومی آموزش .رود

) مهدوی نژاد و همکاران ،  .گردد می نمایان بیشتر آموزش جایگاه شود، می آشنا مفاهیم جدید با انسان بیشتر اندازه هر

1391 )  

 با شود که می مطالبی از انباشته فراگیران ذهن و است به شاگرد ممعل ذهن از معلومات انتقال معنای به بیشتر امروزه تدریس،

)مهدوی نژاد و  .سازد می فراهم را علمی تهای فعالی از لزدگی د علمی و رکود زمینه و نیست متناسب ها آن فکر و نیاز

 از برخی .یباشند م آموزش در رایج های روش امریادگیری از در دانشجو مشارکت روش و سخنرانی ( روش 1391همکاران ، 

کشور  های دانشگاه اکثر در که سخنرانی مرسوم توسط روش شده، ارائه اطالعات درصد 80 حدود که داده تحقیقات نشان

 زمان از هایی در برحه همگان برای سخنرانی روش به یادگیری اگرچه.میشود فراموش هفته 8 عرض در شود، می استفاده

زرشناس و همکاران ، ( شود داده نمی است، یادگیری ضرورت که تفکر فرصت دانشجو روش به این در اما است، ناپذیر اجتناب

 و برای یکنند م کار باهم کوچک ههای گرو در آن یادگیرندگان، در که شود، می گفته روشی به مشارکتی ( یادگیری1390

 و تحصیلی تمام پایه های در را گیرندگانیاد پیشرفت مشارکتی یادگیری.میگیرند قرار تقویت مورد شان جمعی دستاوردهای

 مشارکتی یادگیری روش حال که، عین در .کند می تأمین مسئله حل تا گرفته های اساسی مهارت از یادگیری تکالیف همه

 .نیاورد بار به بخشی رضایت نتایج ممکن است نشود، بسته کار به دقت آن از استفاده در اگر فراوانی است، امتیازهای دارای

 مهم از (یکی 1387 سیف،( باشد داشته مهارت کافی کار این در معلم که است این مستلزم روش این آمیزاز موفقیت استفاده

 به را آموزان دانش کند، تالش می معلم که است زمانی غیرمستقیم یا ای یادگیری مشاوره تدریس الگوی های کاربست ترین

 شهای آموز بر چیز هر از بیش ایرانی فرهنگ .آورد در حرکت به درسی مطالب عرضه و تمرین طریق دادن از شده قیمتی هر

 آموزش (Moradchelleh , 2011)می کند تاکید واقعی فضاهای شهری در آنان قرارگیری با همراه غیرمستقیم شهروندان

 آموزش. دی استشهرون تکالیف و حقوق از منسجم نظام یک ساختن نهادینه و سازی فرهنگ معنای به شهروندی حقوق

 آثار نظر از و شمرده میشود اخالقی و دینی ضرورت خدا، با فرد رابطة و خود با فرد رابطة لحاظ از شهروندی و بشر حقوق

(  1393) فالح نژاد مجرد و همکاران ، . هست نیز خاکی جهان این در عافیت و همزیستی اقتضای اجتماعی، روابط ، اجتماعی

 یا نهادینه فرهنگسازی معنای به بیشتر بلکه نیست، تخصصی و صوری اطالعات از سلسلهای دادن یاد و انتقال صرفا   آموزش،

 آموزش دانشهای مثابه به را آن شهروندی، حقوق آموزش دربارة معمول دیدگاه . است بوده نظر، مورد آموزههای ساختن

 را کار افزاید. و می شهروندی حقوق انتقال دلیل بی پیچیدگیهای به نادرستی، تصور چنین. میکند القا تخصصی و تکنیکی

 اسناد. است حقوق شهروندی نمودن واقعی و سازی نهادینه بسترسازی، برای فرایندی شهروندی، حقوق آموزش. میکند سخت

 شهروندی بشری حقوق ایجاد فرهنگ برای شوند، داده آموزش توجه و مهارت بیشترین با اگر حتی بشر حقوق های آموزه و

 به گیرندگان آموزش که است باشند، ضروری داشته مجرد و ذهنی معنای از بیشتر معنایی اسناد این آنکه برای .نیستند افیک

 ( 1389 ، اسالمی کمیسیون ترجمه )واحد  .شوند مواجه آنها با خویش واقعی زندگی از بخشی مثابه

(  1394قیقا ت اندکی توسط ) فالح نژادمجرد و همکاران ، تح شهروندی آموزش اثرات مورد در اینکه به عنایت با عنایت با

 ها حق از نظامی سازی نهادینه همان حقوق شهروندی آموزش که امر این گرفتن نظر در با انجام گرفته است و همچنین

 و دینی بعد از پژوهش انجام ضرورت ا لذ ، است انسانی واالی ارزش و کرامت بر مبتنی شهروندی با متناسب های وتکلیف
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نهاده ها و  سطح در المللی بین اسناد و ها نامه آیینه پیمان در سرانجام و ما امروز اجتماعی زندگی اقتضای بعد دوم و اخالقی

  .باشد می ناپذیر اجتناب و الزم سازمان های وابسته به شهرداری تهران امری
 روش تحقیق 

 کشورهای در گرفته صورت تجربه های آن در که محتواست، تحلیل پژوهش، روش این در رفته کار به نظر مورد تحقیق  روش

 های تکنیک از استفاده با و گیرد قرار می تحلیل و تجزیه مورد دهنده، آموزش های تدوین محیط و طراحی حوزه در مختلف

 ایرانی جامعه نیازهای و شرایط برای تطبیقی های مطالعه تکنیک از گیری بهره با و نموده استخراج را تحلیلی نتایج -توصیفی

قالب باهمکاری نهاده  4محور و  5جشنواره آموزش شهروندی ) مشکات ( ،  در  ) 1389 مهر، محمدی( شود می باز طراحی

  ( meshkat . mytehran. irها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران به شرح ذیل برگزار گردید:)

  محورها :

  محیط زیست شهری -1

  هری ایمنی ش-2

  سیما و هویت شهری -3

   حقوق و تکالیف شهروندی -4

    حمل و نقل و ترافیک شهری -5

  گروه های سنی و قالب های شرکت در جشنواره : 

  شهروندان تهرانی در سنین مختلف در قالب های ذیل شرکت نمودند :

   س تصاویرساله ( : نقاشی ، انشاء و جمله سازی بر اسا 11تا  5گروه سنی کودک ) -1

  ساله ( : عکاسی ، داستان کوتاه و تصویر برداری  17تا  12گروه سنی نوجوان ) -2

  سال به باال : عکاسی ، کاریکاتور ، انمیشن و شعر  18بخش تخصصی -3

    بخش جنبی منطقه ای  ) نوجوانان  ( : سرود آسمان آبی و زمین پاک -4

   1394سال آخرین مهلت ارسال آثار : پایان آذر ماه 

  ( meshkat . mytehran. irمحل دریافت آثار : سرای محالت شهر تهران  می باشد . )

 سازمانها و نهاده های و ابسته به شهرداری تهران و شرکت کننده در چهارمین جشنواره مشکات به شرح ذیل می باشد:

پسماند ، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار ، محور محیط زیست : با مشارکت )سازمانهای پا رک و فضای سبز ، مدیریت 

شرکت ساماندهی مشاغل و سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران( ، محور حمل و نقل و ترافیک شهری 

شهرداری تهران با مشارکت ) شرکت های اتوبوسرانی و شرکت راه  آهن شهری ، تاکسیرانی و مترو ( ، محور ایمنی با مشارکت 

) پیشگیری و مدیریت بحران و آتش نشانی ، سیما و هویت شهری ، شهرسازی و معماری ، نوسازی و زیبا سازی ( و محور 

 ( meshkat . mytehran. ir( برگزار شد. ) 137حقوق و تکالیف شهروند با مشارکت ) اداره کل آموزش شهروند و سامانه 

   رداری تهران : تصاویر جمله سازی در چهارمین جشنواره مشکات شه

  پاسخگوی همیشه بیدار-137

  رعایت نظم و قوانین آپارتمان نشینی –آموزش شهروندی 

  1نقش من در کاهش حریق –آتش نشانی 

  واکنش ما به شنیدن صدای آژیر آتشن نشانی –آتش نشانی 
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   کاهش مخاطرات د رمدرسه  –بحران 

  رانند گی منظم بین خطوط –حمل و نقل 

  زرد لبه سکو  خط -مترو

  خرید به اندازه و مصرف صحیح -میوه و تره بار

  آسمان آبی و زمین پاک –محیط زیست 

  جریان آب شریان زندگی –محیط زیست 

  بافت تاریخی شهر ما–نوسازی 

   اولویت نشستن –اتوبوس رانی 

  بوستان محله ما  –پارک ها و فضای سبز 

  کدام خشک است و کدام تر-پسماند

   شهر تمیز  –اندهی مشاغل سام

  سیمای شهر ی دلپذیر –شهر سازی و معماری 

  حرکت بین خطوط سفید –تاکسیرانی 

  شهر من زیبا خواهد شد اگر ...–زیبا سازی 

  مسئولیت شهروندی  -137

  خوش خلقی و بردباری در رفتار اجتماعی –آموزش شهروندی 

  2نقش من در کاهش حریق  –آتش نشانی 

  کاهش آثار خشکسالی بر شهر تهران  –بحران 

 عابر پیاده و خط سفید  –حمل و نقل 

 بهداشت عمومی و فردی در متر و  –مترو 

 استفاده از کیسه های پارچه ای برای خرید  –میوه و تره بار 

 صدای زندگی  –محیط زیست 

 نوسازی صحیح بافت فرسوده –نوسازی 

 با کارت بلیط  استفاده از اتوبوس شهری  –اتوبوسرانی 

 فضای دلخواه من  -پارکها و فضای سبز

 جداسازی و کم حجم سازی  –پسماند 

 مشاغل مزاحم  –ساماندهی مشاغل 

 عمر مفید ساختمانها–شهرسازی و معماری 

 دانش آموز و سرویس مدرسه –تاکسیرانی 

 ( meshkat . mytehran. irهنرمندان در کار زیبایی شهر  ) –زیبا سازی 

 ت جشنواره مشکات ) چراغ راه  آموزش های شهروندی (: محصوال

 بیلبورد 

 پوستر 
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 ( meshkat . mytehran. irبروشور)پمفلت (  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( 1391مدل مفهومی تحقیق : ) مهدوی نژاد و همکاران ،   

 

 

 آموزش شهروندان در شهرها

 

مشتقیم  آموزش غیر  آموزش مستقثیم  

 شهروندان شهر

 مدیریت شهری

 اقتصاد سیاست   فرهنگ  سبک زندگی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

   یافته ها

ستفاده از تکنیک های توصیفی و تحلیلی استخراج گردید ،  نشان داد که مشارکت شهروند ، نتایج حاصل از این پژوهش که با ا

مهمترین ابزار موفقیت مشکات در چهارمین جشنواره مشکات ) مهارت های شهروندی کانون های آموزش شهر تهران (  می 

در محور  ره آموزشی ترویجی مشکاتدر دومین حضور خود در چهارمین جشنوا 137سامانه مدیریت شهری باشد و همچنین 

  .کسب کرد هزار اثر رتبه نخست را 250حقوق و تکالیف شهروندی با جمع آوری و ثبت بیش از 

  گیریبحث و نتیجه

نتایج حاصل از این پژوهش که با استفاده از تکنیک های توصیفی و تحلیلی استخراج گردید ،  نشان داد که مشارکت شهروند ، 

ر موفقیت مشکات در چهارمین جشنواره مشکات ) مهارت های شهروندی کانون های آموزش شهر تهران (  می مهمترین ابزا

 موارد شده و بیان متعددی برنامه های و نظرات شود داده تواند آموزش می که شهروندی نیاز مورد های مهارت زمینه در باشد.

 ذکر اهدافی توسعه کشور چهارم تا اول های برنامه در .است هگردید شهروندی ذکر نیاز مورد تهای مهار عنوان به چندی

 ده بر (  مبتنی  1372-1368  توسعه اول برنامه )کمیت  .است شده شهروندی خاصی بر تاکید ها آن در که است گردیده

 هم نسبتا  ه،رفا و اجتماعی اصلی شهروندی مؤلفه های با کل، در اول برنامه اهداف گیری محوری جهت که است کلیدی هدف

مشارکت  تصریحا  اهداف برخی در که تفاوت این است، با استوار مشابهی اهداف بر نیز توسعه سوم و برنامه دوم .دارد خوانی

 شهروندی سیاسی، به سمت رفاه، شهروندی از که رسد می نظر توسعه به دوم برنامه .است شده گتر پررن اجتماعی -سیاسی

 برنامه سوم بخش درقالب .است شده داده سوق خود وظایف بهتر انجام دولت جهت به کمک نییع دولت نظر مورد معنای به

 نیازهای و الزامات تحقق سمت به را خود گیری جهت اجتماعی عدالت و انسانی امنیت توسعه سالمت، عنوان با توسعه، چهارم

 به را شانزده مهارت  )1385  ، وزیری؛  1387، و همکاران  صرافی( است داشته معطوف اجتماعی شهروندی و شهروندی رفاه

 3 گیری؛ تصمیم مهارت 2 مسأله؛ حل مهارت 1 :از عبارتند که اند بیان کرده شهروندی نیاز مورد های مهارت عنوان

 8 خودآگاهی؛ مهارت 7 بهداشت؛ بردن کار به 6 استرس؛ و هیجان با مهارت مقابله 5 دلی؛ هم مهارت 4 اجتماعی؛ موثر روابط

 های مهارت 13 ای؛ حرفه تهای مهار 12بودن؛ جهانی شهروند  11 بودن؛ مسئول شهروند 10خالق؛ تفکر9 انتقادی؛ تفکر

  ، )لطف آبادی .والدینی های مهارت  16 و ایمنی؛ بردن نکات کار به مهارت  15 اطالعات؛ فنآوری مهارت 14زندگی؛ اداره

 :از عبارتند که اند کرده بیان شهروندی دگیزن برای دیگری را گانه هشت های مهارت ) 1385

 زیست و فردی بهداشت و جسمی سالمت 2 -کشور در دینی و فرهنگی، ملی اجتماعی، خانوادگی، فردی، زندگی شناخت 1-

 های مهارت-5 رسانی وکمک دردی هم دلی، هم اجتماعی، سالم مناسبات 4 -رعایت عدالت و مداری قانون نظم، 3- محیطی

 و سالمت 8 -درست تفکر 7 -استعدادها تواناییها و اساس بر زندگی ه شیو انتخاب و خود از شناخت صحیح اشتند 6 -شغلی

 شرایط و باال در شده بیان تهای مهار اساس بر .و بیرونی درونی زندگی در بخش زیان تعارض های حل و دستگاه روانی تعادل

 اصلی هدف تحقق جهت در تهرانی، شهروندان به برای آموزش زنیا مورد مهارت هشت مجموع در تهران، شهر موجود در

 :از عبارتند که کردیم، را پیشنهاد تهران شهر در دهنده آموزش شهر ایجاد یعنی پژوهش،

   شامل؛ که خانه در نیاز مورد های مهارت 1.

 مواد بازیافتنی بازیافت -4 تغذیه صحیح الگوی -3 غذایی مواد نگهداری مناسب نحوه -2 انرژی و آب رویه بی مصرف 1-

 .میباشد

 - 2خود محله هویت و تاریخی پیشینه- 1 :ها شامل مهارت این که :هویت ارتقای های مهارت 2.

 آن کاهش نحوه و هوا آلودگی 1 :به توان می آن جمله از :سالمت ارتقا و هوا آلودگی با مبارزه 3.
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 رعایت عدم و مشکالت هزینه 5 موذی حیوانات با مبارزه 4 باران و فبر مقابله با نحوه 3 آن کاهش نحوه و صوتی آلودگی 2

 و نگهداری8 شهری های با ناهنجاری مقابله نحوه با آشنایی 7 محیطی زیست های سایر آلودگی 6 عمومی اماکن در بهداشت

 .کرد زباله، اشاره صحیح دفع

 عالئم با آشنایی 2 عمومی نقل و حمل وسایل از استفاده تبعات 1 :مهارت دربرگیرنده این :عمومی نقل و حمل از استفاده. 4

 نگه نحوه با آشنایی 5 فرد و زوج و ترافیک طرح محدوده 4 هم به نسبت نقلیه وسایط و عابرین حقوق3 رانندگی و راهنمایی

 .است کار سکونت یا محل به عمومی پارکینگ ترین نزدیک 6 داری   خودرو

 .اولیه های کمک 2 مترقبه غیر حوادث با مقابله 1 :جمله از :هغیرمترقب حوادث برای آمادگی. 5

 همسایگان و ها آپارتمان ساکنین تکالیف و حقوق 1ها  مهارت این :همسایگی و محله های مهارت. 6

 .دهند می جای خود را در محله زیباسازی مختلف های روش 2 هم به نسبت

 شورای متقابل وظایف 2 شهرداری و شهروند قابلحقوق مت 1 :ازجمله :مقررات و قوانین به احترام.7

 درآمد هزینه محل 5 خود  محله و تهران شهر عمرانی های پروژه 4 این بافتها نوسازی مزایای و فرسوده بافت 3 شهردار و شهر

 شهر ینیکارآفر مرکز خدمات 8 یها وظایف شورایار 7 شهروندی شهای آموز ساختار با آشنایی 6نوسازی  عوارض از شهرداری

   .وبازسازی جزیی کلی، تعمیرات برای نیاز مورد مجوزهای 9تهران 

 سامانه با آشنایی 2 شهرداری تهران الکترونیک خدمات و الکترونیک مفهوم شهرداری 1 که :الکترونیک شهروند مهارت 8.

  .گیرد دربرمی را رسانی اطالع های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ( 1391یاز در شهر تهران ) مهدوی نژاد و همکاران ، مهارتهای شهروندی مورد ن -1شکل 
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 تهران در دهنده آموزش شهر اصول 2-6

 :محیط غیرمستقیم های آموزش به توجه :اول اصل

 ها، این آموزش و کند می منتقل وی به را ها آموزش از های فرد، مجموع زندگی بر تأثیرگذار عواملی از یکی عنوان به محیط

 در ها اصل ترین اساسی یکی از رو این از .باشند می بشر روزانه زندگی نیاز مختلف مورد های فرهنگ ندهکن القا حقیقت در

 م مهایی فر به ها سیگنال این تبدیل محیطی و غیرمستقیم های آموزش به توجه دهنده، شهر آموزش عنوان به تهران طراحی

 در .باشد داشته بشری جوامع نیاز مورد و هنجارهای ها فرهنگ وزشآم در اساسی ها تأثیر بودن اجرا بر قابل عالوه که یباشد

فرهنگ  و روح توان می تأثیرگذار مهای فر به ها آن توانایی تبدیل داشتن و محیطی غیرمستقیم های آموزش به صورت توجه

 .داد انتقال به شهروندان را جامعه شهای ارز با مطابق و آل ایده زندگی یک
  :هم شهربر مخاطبان و شهروندان ابلمتق آموزش :دوم اصل

 م منتقل انسان را به خاصی اجتماعی و فرهنگی معیارهای و شها ارز آداب، رسوم، محیط فوق، در شده ذکر اول اصل اساس بر 

 ایهه زمین و موروثی محیط، عوامل ادراک زمان در انسان روحی وضع از متأثر بر انسان، محیط تأثیر که این به توجه با .یکند

 فرهنگی شهر، یک از خود یهای میزان توانای به هرکس و باشد می متفاوت مختلف نهای انسا تأثیر بر این است، وی فرهنگی

 داشته شهر از که برداشتی تواند می هرکس رو از این .باشد می سایرین تهای برداش با متفاوت مسلم قدر که به می آموزد را

بتوانند  افراد که گردد فراهم های زمین که داشت توجه این امر به باید نتیجه در .دکن منتقل شهروندان دیگر به است را

 اشتراک به باهم را شهر از خود های یافته و ها برداشت

 .بپذیرند تأثیر هم از و گذاشته

 عظیمی بخش که است مکانی شهر، :افراد با اندیشه های شهر بر حاکم نبینی جها تعامل :سوم صلا

 تغییر فضاهای شهری و محیط با تماس در رفتارها، این از بسیاری دارد .و جریان آن در انسان زندگی به مربوط ایه فعالیت از

نبینی  جها و اصول و رو شهر این از .دهد می قرار تأثیر تحت را بشر زندگی گیرد، که می خود به جدید شکلی و کرده پیدا

 و یگیرد م شکل اعتقاداتش و باورها فرد از خالقیت .دارد انسان زندگی با ناگسستنی و ای تنگاتنگ رابطه آن، بر حاکم های

 دیگر سوی از .شود می نمایان یاش طراح فرد در بینی جهان نتیجه، در .باشد اصول این دربرگیرنده آفریند . که می فضایی

 اندیشه های فرد و شهر بر حاکم اصول بنابراین .بخشند سامان می را اش زندگی که آموزند می انسان به را فضاها اصولی این

 ( 1391)مهدوی نژاد و همکاران ،  .دهند شکل می را یکدیگر و دارند قرار باهم مستقیم تعامل در

 :شهر و انسان بودن تعاملی و پویایی اصل :چهارم اصل

 .می شود غیرممکن تلقی یامر تقریبا   کنند می فعالیت آن در که خصوصیات افرادی گرفتن نظر در بدون شهری فضاهای خلق

 آرامش ایجاد و آن کردن توقعات برآورده و انسانی نیازهای به خدمت فرآیند در نها متوازن آ رشد و باهم انسان و شهر تقابل

 است فضاهایی خلق شهری، طراحی نهای اصلی آرما از یکی حقیقت در .باشد می ملزومات از امروزه یکی دنیای در بنا در وی

 .کند کمک آن ارتقای به و احترام گذاشته بومی هویت و فرهنگ بر بتواند اقلیم و بستر اتعامل ب که
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 اصول مورد نیاز شهر آموزش دهنده در تهران -2شکل 

 

 تهران در دهنده آموزش شهر معیارهای 6- 

 های از محیط یکی عنوان به شهرها که شد اصلح نتیجه این صورت گرفته، مطالعات و شده انجام تجربیات بررسی به توجه با

 گیرند، می فرا محیط در این را زیادی شهای آموز و یکند م سپری آن در را زندگی خود دوران از زیادی ساعات فرد که اصلی

 داده انتقال های آموزش با رابطه در .باشند داشته فرد در منفی یا مثبت های فرهنگ تعلیم انتقال و در زیادی تأثیر توانند می

 استنتاج دارد شهروندان زندگی سطح ارتقا و بر بهبود مستقیمی تأثیر که اساسی معیارهای از ای ها، مجموعه شهر توسط شده

 در گانه فوق یازده معیارهای از یک هر تهران، شهر سطح در شهروندی موجود تهای مهار شهای آموز به توجه با که شده است

 .یباشند م بندی تهدس قابل جدیدی های قالب

 دنبال به جامعه بشری ههای عرص تمامی در های گسترد تحوالت و ارتباطات اطالعات تکنولوژی :الکترونیک شهروند 1-

 عامل این .دارد بستگی این دانش با شهروندان صحیح آشنایی و دسترسی ویزان جامعه به یک پیشرفت میزان که است داشته

 .شهروندان دارد به اجتماعی -فرهنگی صحیح اصول در آموزش های کنند تعیین نقش

 :شهری مطلوب ارتباطی فضاهای ایجاد 2-

 بر تاکید ها، ظرفیت و امکانات با نقل و حمل های سیستم ه کنندگان، هماهنگی استفاد همه برای مناسب و راحت دسترسی

 .شود تأمین شهر و جامعه معیار در این باید نیاز، مورد خدمات به رسیدن برای و مطمئن مردم جایی جابه امکانات پیاده،

 .بود تر خواهد مناسب شهروندان آموزش برای محیط باشد، تر محیط کامل به دسترسی هراندازه

   :سبز فضاهای و اقلیم به توجه 3-

به  توجه نتیجه در گیاهی تنوع حفظ و شهری های مختلف عرصه و فضاها در گیاهان حضور سرسبز، فضاهای ها و عرصه وجود
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 تا طها محی .شود ظاهر محیطی های آموزش در غیرمستقیم و صورت مستقیم به تواند می طبیعت .شود می حاصل معیار این

 محیط به بخشی سبب هویت معیار این .شوند می ارزیابی یتر داشتن دوست توسط مردم اند، هماهنگ طبیعت با که ای اندازه

 .شود می مبلمان شهری صحیح کاربرد و زندگی مثبت های جنبه بر تاکیدها،  راه پیاده بودن پذیر دل فیزیکی،

   :اجتماعی فرهنگی و تعامل توسعه و محله بر تاکید 4-

 آشنایی افزایش خارجی، کاالهای لوکس جای به داخلی کاالهای بر تاکید مردم، روابط میان توسعه سبب معیار این اجرای

 داده تشخیص یکدیگر با شهروندان کیفیت تعامل و سطح مطالعه از تواند می ای همحل روابط .خواهد. شد یکدیگر با مردم

 در حضور و گرایی جمع تشویق سبب شهر در معیار وجود این .شود

 و و اجتماعی فرهنگی مختلف های گروه میان تعامل بر تاکید های عمومی، عرصه دیگر و محله در حضور میزان افزایش جمع،

 مشترک، و فضاهای گروهی ههای عرص در ها انسان حضور زمان در ها میان نسل آشنایی و ارتباط .شد خواهد تعامل ارتقای

 آموزش میدان گسترش و میان افراد شها ارز انتقال در مهمی نقش که شود می ها میان آن تعامل نوعی گیری شکل موجب

 .شود می شهروندی های

    :ایمنی و سالمت 5-

 ریسک ترین کم و فیزیکی محیط حفظ استاندارهای رسیدن، مقصد به در سالمت و ایمنی موجبجامعه  در اصل این رعایت

فعال  پیشگیری فضا، در حضور برای ایمنی احساس به معنی معیار این تأمین .شود می پیاده عابرین با نقلیه تداخل وسایط در

 .شهری است فضاهای و عمومی ههای عرص در اجتماعی احساس عدالت و فعالیت و کار برای مناسب زمینه جرم، وقوع از

 .دارد ای ویژه جایگاه محیط در شهروندان توسعه حضور با غیرمستقیم های شیوه به ایمنی حفظ

  :ایرانی و اسالمی هویت 6-

 یتیهو های نشانه و نماد بر تاکید ایرانی، و فرهنگ اسالمی از منبعث هنجارهای توجه ایرانی، و باورهای اسالمی بر تاکید

 و های عمومی عرصه در اسالمی ایرانی هویت .است معیار مهم این بسیار دستاوردهای از ایرانی و اسالمی شهای ارز مبتنی بر

 را خود رضایت عدم و شهروندان، رضایت موارد از بسیاری در که صورتی به .برخوردار است سزایی به اهمیت از شهری فضاهای

 های عرصه اسالمی -ایرانی هویت مطرح سازند، یا آورده، زبان به را آن نتوانند هرچند انند،د منوط می آن کاربرد به محیط از

 ( 1391فضاهای شهری را آشناتر نشان می دهد . )مهدوی نژاد و همکاران ،  و عمومی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1391معیارهای شهر آموزش دهنده در تهران ) مهدوی نژاد و همکاران ،  -3شکل 
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 جمع بندی و گیری نتیجه

 .هاند شد معیارهای جامعه و ها فرهنگ ها، ارزش آموزش برای هایی به محیط تبدیل شهرها دیگری، هرزمان از بیشتر امروزه

 دیگر، عبارت به .شود مستثنی واقع امر این از نباید تاریخ، شهرهای ترین کهن یکی از عنوان به ایرانی شهر راستا این در

 خلق و طراحی طوری باید نیز پذیرد تحقق می صورت ها آن در بشری های فعالیت مجموعه ند. وشو می ساخته که شهرهایی

ساخته  شهری فضاهای با شهر که جایی آن از .به شهروندان زندگی حیاتی و اساسی اصول آموزش برای فضایی باشند که شوند

 نیز ها در شهر را نقش این توانند می باشند تهداش شهری در محیطهای تعلیمی نقش توانند می که اصولی شود، می تعریف و

 به تهران شهر برای تبدیل اساسی اصل چهار دهنده، آموزش شهرهای زمینه جهانی در تجربه های مطالعه و مرور با .کنند اجرا

 و شهروندان متقابل محیط، آموزش غیرمستقیم های آموزش به توجه :از عبارتند آمد. که دست به دهنده آموزش شهر

 اصول این .شهر و انسان بودن تعاملی پویایی و اصل افراد، های اندیشه با شهر بر حاکم نبینی تعامل جها هم، بر شهر مخاطبان

 گرفته کار به کلی اصل یک عنوان به دهنده های آموزش شهر اجرای در توانند می و داشته را ایران در قابلیت کاربرد همگی

 شهر آموزش حوزه در شهری مدیریت ههای برنام هدایت الزم برای های چارچوب توان یم شده، بیان اصول براساس .شوند

 آمد دست به قاره چهار سطح در صورت گرفته تجربیات بررسی از که آموزشی معیارهای تمامی .نمود ریزی برنامه را دهنده

شهر  با متناسب معیارهای شده، شناسایی رهایمعیا میان تمام از .نمی باشند دارا را تهران شهر سطح در قابلیت کاربرد هاند،

 و شرایط اجتماعی با خود، فراگیر یهای ویژگ سبب به معیارها این .اند شده جمع بندی اصلی، معیار شش قالب در تهران،

 رد گانه شش معیارهای این تمامی .اند شده عوامل بیان این همه ،  5شکل  در .دارند قبولی قابل سازگاری ایران فرهنگی

 ایرانی سرمایه و کار ملی، تولید از حمایت نام با که سالی در تهران است. شهر معیارهای با جهانی معیارهای صورت مطابقت

داده  قرار خاص شرایط در را کشور اقتصاد المللی، بین اقتصادی های تحریم از ناشی فشارهای رسیدن اوج به است، شده مزین

 روی تأکید و ها وابستگی کاهش مقاومتی راهبرد شرایط این در و مقاومتی اقتصاد .شد مطرح انقالب رهبر سوی ازاست. 

 و ملی اقتصاد از صحیح درک باید ابتدا مقاومتی اقتصاد درباره .است اتکایی خود برای تالش و داخل تولید های مزیت

 انقالب رهبر .آوریم دست به است شتهدا ایران به نسبت سلطه نظام که فشاری شدت متعاقبا   و جهانی اقتصاد فضای همچنین

 نظام پذیری آسیب هم و شود می حفظ کشور پیشرفت روند هم اقتصاد، این در :فرمودند مقاومتی اقتصاد از تعریفی ارائه در

 و دقت با44 اصل های سیاست ( 1394) فالح نژاد مجرد و همکاران ، .یابد می کاهش دشمنان ترفندهای مقابل در اقتصادی

( 1394) فالح نژاد مجرد و همکاران ، .است ملی تولید از حمایت مقاومتی اقتصاد رکن یک.شود دنبال تر تمام چه هر وسواس
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( 1391معیارهای شش گانه معیارهای جهانی مطابق  با معیارهای شهر ی تهران مهدوی نژاد و همکاران )   – 4شکل   
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