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Abstract 
Today, cities compete in accepting change and learning. The individual's mental 
transformation in relation to society turns the city into a resource for learning.  
Learning city provides citizens with the essential skills for development, 
prosperity, and sustainability. The main purpose of this study is to prioritize eight 
regions of Ahvaz Metropolis in terms of learning city indicators. The research 
method is experimental with a descriptive-analytical nature and a practical 
purpose. The data collection is done through library and field studies. The 
statistical population includes all residents of Ahvaz, reduced to 384 samples 
using Cochran's formula. First, by studying valid articles, the indicators of the 
learning city were identified, and finally, the spiritual, knowledge, social, 
economic, and environmental indicators were selected and distributed, and 
completed in the form of a questionnaire with regular simple random sampling 
among the citizens. The answers were analyzed in SPSS with Cronbach's alpha 
coefficient of 0.945. After determining the weights of the indicators in the SUPER 
DECISION, the eight regions of Ahvaz were prioritized using the AHP model. The 
results showed that the metropolis of Ahvaz is generally at an unfavorable level 
of the learning city's indicators. It also has an imbalance in different regions. 
Region 2 of Ahvaz has the highest rank in the learning city's indicators and after 
that regions 3 and 4 are ranked next. Regions 5 and 6 are almost at the same level 
and priority, in unfavorable conditions. In fact, the gap and inequality between 
regions 1 to 4 and regions 5, 6, and 7 is tangible. Also, the results of the inferential 
analysis showed the willingness of the citizens of Ahvaz to participate and create 
a learning city; about 49.7% were completely in favor of learning and 56.3% were 
completely in favor of teaching others. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Global competition for cities for 
sustainable development requires 
participatory and knowledgeable citizens. 
Citizens achieve individual excellence and 
independence through learning and 
become resilient to the problems of the 
society. Today, titles called lifelong 
learning and public education of the 
citizens outside the university campus 
have made education possible in the urban 
environment. The purpose of the learning 
city is to respond to rapid changes and 
different types of challenges and 
uncertainties caused by globalization and 
the knowledge economy (Saraei & 
Hajforoush, 2021, p. 88). Ahvaz Metropolis, 
as the center of Khuzestan Province, due 
to its special position is the center of 
communication between different ethnic 
groups in Khuzestan Province. The uneven 
growth of the population and the influx of 
immigrants have led to discrimination and 
cultural disparities such as 
unemployment, corruption, ethnic 
choices, insecurity, tribal prejudices, and 
cultural conflicts. Social failures and 
development gaps compared to other 
provinces made Khuzestan one of the first 
immigrant provinces. The multiplicity of 
educational centers in Ahvaz is the key to 
achieving a learning city and overcoming 
the challenges in Ahvaz. In fact, the 
present study prioritizes the eight regions 
of Ahvaz Metropolis based on the 
indicators of the learning city.  

2. Research Methodology 
The present applied research is 
"descriptive-analytical" and uses the 
library studies and authors' results to 
collect THE data. To achieve the objectives 
of the research, first, by surveying and 
analyzing various sources, the criteria 
used in the research have been identified. 
In the continuation of the research 
process, a questionnaire was used in the 
SPSS Software. The criteria in the AHP 
model were prepared in the Super 
Decision application and the weights of 
each were implemented. Finally, the 
output diagram was ranked and analyzed. 

3. Research Findings 
First, the descriptive findings were 
studied, and then, the analytical findings 
were reviewed. According to the 
theoretical foundations of the learning 
city, 5 indicators were determined. A total 
of 40 components were identified for 5 
indicators and each component was 
distributed in each region in the form of a 
question, in a researcher-made 
questionnaire with 40 specialized 
questions. The share of each region was 48 
questionnaires that were completed 
among the citizens of Ahvaz by simple 
random sampling. In the next step, the 
AHP model was used in SUPER DECISION 
Software to prioritize the zones. 
According to the final results, region 2 of 
Ahvaz is in the first place in terms of the 
indicators of the learning city and then 
regions 3 and 4 are in the second and third 
place (Figure 1) . 

 

 



 

101 

 
Volume 9. Issue 33. Winter 2022. pages 99 to 121 

Saeid Amanpour, Fereshteh Abdolabbas. Prioritization of Eight Regions of Ahvaz Metropolis in Terms of Learning 
City Indicators 

 
Figure 1. Prioritization of Ahvaz regions in terms of learning city indicators 

 

4. Conclusion 
In this study, Ahvaz regions were ranked in 
terms of having the indicators of a learning 
city. The analyzes indicate that the regions 
of Ahvaz are at different levels of the 
indicators of the learning city and have 
imbalances. Zone 2 has the highest rank, 
and zones 5 and 6 have the largest gap 
with Zone 2. In fact, the gap and inequality 
between zones 1 to 4 with zones 5, 6, and 7 
are palpable. Subsequent research can 
include criteria such as population and 
size in the weighting and ranking of the 
eight regions of the metropolis of Ahvaz 
while separating the district of each 
region. 
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 چکیده
شهر ،  ها در پذیرش تحوالت و یادگیری است. تحول ذهنی فرد در ارتباط با جامعهر امروزه رقابت شه

رفاه و پایداری    توسعۀ ی ضروری  هاکند. شهر یادگیرنده مهارتمیرا به یک منبع برای یادگیری تبدیل  
ن فراهم     شهر گانۀ کالنهشتمناطق    بندیاولویت ،  پژوهش  این  کند. هدف اصلیمیرا برای شهروندا

شاخص نظر  از  یادهااهواز  شهر  استی  یرنده  آنگ انجام  روش  یتجر ،  .  توب ی  ماهیت تبا  حلیلی  صیفی 
جمع است.  کاربردی  هدف  با  کتابخانهو  داده  جامع آوری  و  یدانی  م و  کلی  ۀای  اهواز    ۀآماری  ساکنین 

به   کوکران  فرمول  از  فاده  است با  که  با  384است  دا  ابت یافت.  تقلیل  معتبر  ۀمطالع  نمونه  ،  مقاالت 
شناسهامؤلفه یادگیرنده  شهر  معنوی  ایی  شاخص  پنج  نهایت  در  ،  اقتصادی،  اجتماعی،  دانشی،  و 

قالب   در  و  انتخاب  محیطی  ونهبا    نامهپرسش زیست  شهروندان    گیرینم بین  منظم  ساده  تصادفی 
فزارنرمدر    هاتوزیع و تکمیل شد. پاسخ  تحلیل شد. پس از   945/0با ضریب آلفای کرونباخ  ،    SPSS  ا

اوزان   ب  SUPER DECISION  ارافز نرمدر    هامؤلفهتعیین  مدل  هبا   بندیاولویتبه    AHPکارگیری 
نشان    ۀگانهشتمناطق   نتایج  شد.  پرداخته  یاهواز  وضعیت    شهرکالندهد  م نظر  از  اهواز 

وب قرار دارد. همچنین دارای عدم تعادل در ههای شهر یادگیرنده بمؤلفه طور کلی در سطحی نامطل
لف   مخت لحاظ  اهواز باال  2. منطقه  استمناطق  رتبه از  یادگیرنهامؤلفهترین  شهر  است  ی  را دارا  ده 

منطق آن  از  بعد  رتبه   4و    3  ۀو  قرار  هادر  بعد  مناطق  میی  و    تقریبا    6و    5گیرند.  سطح  یک  در 
قرار  ،  اولویت ب  نامطلو شرایط  یدر  مناطق  م بین  نابرابری  و  شکاف  واقع  در  مناطق    4تا    1گیرند.  با 

همچن  7و    6،  5 ت.  اس نتاملموس  یلیین  تحل از  حاصل  تمایل    هایج  ن  میزا د  دا نشان  طی  استنبا
و مشارکت  در  اهواز  دگیرندهایشهروندان  یا شهر  د  یاد   کامال  درصد    7/49حدود  ،  جا و  آموختن    موافق 

ودند. کامال  درصد  3/56گرفتن و  وزش به دیگران ب  موافق آم

 : هاکلیدواژه
یادگیری  ، شهر یادگیرنده
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 مقدمه 1
حاضر است  تحوالت عصر  ،  عصر  یادگیری    ۀ دای.  و 

شهر بود    المللیبین   ۀتوسع  ۀدایاولین ،  آموزش 
(Messina & Valdes-Cotera, 2013,427  .)  رقابت

برای   شهرها  نیازمند ،  پایدار  توسعۀجهانی 
است.    جو مشارکت شهروندانی   آگاه  با  و  شهروندان 

می استقالل  و  فردی  تعالی  به  در  یادگیری  و  رسند 
می منعطف  جامعه  مشکالت  از    شوند.برابر  هدف 

یادگیرنده انواع  ،  شهر  و  سریع  تغییرات  به  پاسخ 
چالش  اطمینانمتفاوت  عدم  و  از  ها  ناشی  های 

)سرا  است  دانشی  اقتصاد  و  شدن  حج  جهانی  و  ئی 
نی88 :2021،  1فروش  از  بیش  جهان    می (.  جمعیت  از 

(  Webb et al, 2020: 424)  کنندمی در شهرها زندگی  
صد شهر یادگیری در چهار قاره وجود دارد  فقط  لی و

(Facer & Buchczyk, 2019: 169 )  رغم  علی   و
سیاست در  آن  زن،  مرکزیت  و  شهریاقتصاد  ،  دگی 

حوز در  همچنان  نادیده    ۀ یادگیری  شهری  جغرافیای 
ش مک  (.  McFarlane, 2011: 360)  استدهگرفته 

جمل  2فارلن به  اشاره  یعنی    ۀ با  لوکوربوزیه  معروف 
است" زندگی  برای  ماشینی  ماشینی  ،  "خانه  را  شهر 

نظر   در  یادگیری  یادگیرنده    ۀدایگیرد.  می برای  شهر 
می جست را  تاریخ  طول  در  کرد  وتوان  جو 

(Longworth & Osborne, 2010: 370عقید به    ۀ (. 
تعامالتی بین رشد ذهنی افراد با افرادی    3ویگوتسکی 

برقرار است.   ارتباط دارد  آنها  با  روزانه    شهروندان که 
کشور  هر  انسانی  سرمایهمنابع  بین  انسانی  اند.  های 

  مستقیم وجود دارد.   ۀک شهر رابطو رشد اقتصادی ی
سبب  سرمایه   این  و  گذاری  تولیدی  توان  افزایش 

:  2006، 4)شیخ زاده  گردد می ها در افراد کاهش هزینه 
1  .) 

قدیمایدر  کشورهای    دانشجوفرستادن  ،  ران  به 
بو  رایج  امری  تحصیل  برای  افراد    این  .استده دیگر 

رفته پزشکان  به ،  فرنگ  یا  دانشگاهی  اساتید  صورت 

 
1-Saraei and Hajforoush, 
2-McFarlane 
3-Lev Vygotsky 
4-Sheikhzadeh 

 این  .آموختنددیگران می   خود را به  می عل   هایآموزش
و بیزاری از   رانیان به آموزش ایۀ موضوع نشان از عالق

ینی به  اودارد. امروزه عن  و صنعتی  می ماندگی عل عقب 
وزش همگانی شهروندان  و آم  العمرمادام نام یادگیری  

حوز از  در  ،  دانشگاهی  ۀخارج  راحتی  به  را  آموزش 
امکان  شهری  کر محیط  یادگیری  .  استده پذیر 

همادام پروسالعمر  جهت   ۀ مان  ولی  و  یادگیری  دار 
فناوری  دهیسازمان با  همراه  است  شده  جدید  های 

.  شودمی منتهی  شهر و کشور  ،  شهروند  توسعۀکه به  
باید  این   از را  یادگیرندگی  شهروندی    عنوانبه  رو  حق 

مطالب یک  داد.    میعمو  ۀو  یادگیرنده  شهر قرار  های 
بی یادگیری   ۀکنندغیب ر ت و  اند.  آموزش  به  توجهی 

،  اندمحوریت شهرها که سکونتگاه انسانی یادگیری با  
عقب  و  ،  ماندگییعنی  متخصص  نیروی  مهاجرت 

ب نامطلوب ه درنهایت  آوردن جایگاه  رقابت  دست  در 
شهرها   که  است.  بین  بیاموزند  باید  شهروندان 

جریان با  مواجهه  در  محیط  چگونه  و  متنوع  های 
جدید   کنند  مؤثرفرهنگی  همکاران  5)صرافی   عمل  ،  و 

و  مهارت  توسعۀ(.  35:  2020 زندگی  طول  در  ها 
می  منابع  سر  بر  مبارزات  در  مردم  تواند  مشارکت 

 :Amin, 2014های اجتماعی شود )منجر به دگرگونی 
در (.  138 حاضر  حال  به  ران  ایدر  شهر  ده  تعداد 

یونسکو   یادگیرنده  جهانی  شهرهای  شبکه  عضویت 
 پیوسته اند.  

خوزستان    عنوان به اهواز    شهرکالن  استان  مرکز 
خود خاص  موقعیت  اقوام  ،  بدلیل  ارتباط  کانون 

و   نفت  پیدایش  با  است.  خوزستان  استان  مختلف 
اهواز در  میلگرد  و  فوالد  کارخانجات  ،  تاسیس 

روستاهای   و  شهر  از  بسیاری  کار  جویای  مهاجرین 
به ده    این  مختلف  )محمدی  کردند  مهاجرت  شهر 

چشمه ده  محمدی  و  طبق  70:  2012،  6چشمه   .)
سال   اهواز  ،  1335سرشماری  نفر    120098جمعیت 

سال   سرشماری  آخرین  طبق  در  و  به    1395بود 
رسی  1184788 آمار   است دهنفر  (.  2016،  7ران ای)مرکز 

4-Sarrafi  
6-Mohammadi Deh Cheshmeh & Mohammadi Deh 
Cheshmeh 
7-Statistic center of Iran, 
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مهاجرینناموزون  رشد   هجوم  و  به  منجر ،  جمعیت 
جری و  تبعیضات  فرهنگی  بروز  ناهمسوی  انات 

اداری ،  بیکاریهمچون   قومیتیگزینش،  فساد  ،  های 
قبیله ،  امنینا شد.    ایتعصبات  فرهنگی  تداخالت  و 

شدن   گسسته  سبب  شهر  یک  بودن  قومیتی  چند 
شهروندی   سنتی  آن    شودمی مباحث  اصالح  که 

تدوین   یادگیری"برای    ایهراهبرد نیازمند    " دوباره 
های یادگیری محلش را از  نیاز ،  شهر یادگیرندهاست.  

شناس مشارکت  ظرفیت   ایطریق  از  و  های  کرده 
جاد تغییر فرهنگی در  ایروابط نهادی و اجتماعی برای 

می  استفاده  انسان  یادگیری  ارزش  کند  ادراکات 
همکاران  1)قاسمی  های  ناکامی   (.158:  2020،  و 

و شکاف   به سایر استان   هتوسعاجتماعی  ، هانسبت 
فرست قرار داد.  های مهاجر ان استۀ  دخوزستان را در ر 

  تحصیلی   مدرک  که  افرادی  و  باسواد  افراد،  زنان
  را   مهاجران  تعداد  بیشترین،  اندداشته  باالتری

 جوانان  مهاجران   بیشتر  همچنین   . دهندمی   تشکیل
  ۀ نحو  (. 101  : 2020،  2ثانی   شهپری   و   )حسینی   بودند 

اقلیمی  بی ارزیا عوامل  نظر  از  موجود    - وضع 
عوامل   -اجتماعی،  امنیتی،  ییاجغرافی و  فرهنگی 

خوزستان  -خدماتی استان  در  متغیرهای ،  رفاهی  از 
دانشگاه تأثیر  اساتید  تمایل  بر  مهاجرِت  گذار  به  ها 

قاس و  )ممبنی  است  استان  از  ،  3ایاردهمی خارج 
مانند  چالش   أ منش  .(109:  2013 اجتماعی  ،  اعتیادهای 

ناموسیقتل ،  بزه و  ،  های  های  درگیریخودکشی 
ری علوم  یادگی  آگاهی است.نا در اهواز  اییلهبقمی قو

،  استعداد  کشف،  نفسبهجدید باعث افزایش اعتماد 
زندگی از  رضایت  آگاهی  ،  خودآگاهی،  افزایش 

همچنین   مسؤول شهروند  ،  اجتماعی و    بودن 
پذیرش  آینده برای  بیشتر  آمادگی  احساس  و  نگری 

آتی  چالش  زندگی  و  مشاغل  در  آموزش  شودمی ها   .
نسخه درمانی افراد دارای مشکالت    عنوانبه همچنین  

روان تجویز  ،  بهداشت  اضطراب  و  افسردگی  مانند 

 
1-Ghasemi  
2-Hosseini and Shahpari sani 
3-Mombeni and Ghasemi Ardahaii 
4-Sarrafi  

در .  شودمی بسیار  آموزشی  مراکز  ،  شهر  این   تعدد 
دستیا جهت  فا بی کلیدی  و  یادگیرنده  شهر  ق  ئبه 

ر  شه  های موجود در شهر اهواز است. آمدن بر چالش 
با  مختلفای   یادگیرنده  تجربیات  فضای  ،  جاد 

فرهنگی  گروه   می تما  ۀ دربرگیرند و  اجتماعی  های 
و   پذیری    فراینداست  فرهنگ  و  شهروندان  یادگیری 

  (. 33:  2020،  و همکاران  4بخشد )صرافی را تسهیل می 
رضایت ب و  مناسب  محیط  کردن  فراهم  از    بخشا 

تحصیل افراد  و  نخبگان  و مهاجرت  سیر   این   کرده 
جلوگیری  یا قهقهر  مطالعشودمی ی  واقع  در  حاضر    ۀ. 

کالن هشت مناطق    بندیاولویت به   اهواز    شهرگانۀ 
شاخص  اساس  می بر  یادگیرنده  شهر    پردازد. های 

اصلی مناطق    این  پرسش  وضعیت  که  است 
کالن هشت  نظر    شهرگانۀ  از  شهر مؤلفهاهواز    های 

 یادگیرنده چگونه است؟

 مبانی نظری  2
خواندن و نوشتن خالصه    یی اسواد در گذشته در توان

دانش  می به  سواد  تکنولوژی  انقالب  از  بعد  شد. 
یافت  تغییر  رایانه  از  سواد    .استفاده  جدید  معنی  در 

با استفاده از  ،  هر نوع تغییر در خود  5از نظر یونسکو 
آموخته  که  به  دانشی  است.  سواد  آلوین  ایم  قول 

یکم  6تافلر و  بیست  قرن  کسانی  بی ،  در  سوادان 
نمی  که  بنویسندنیستند  یا  بخوانند  بلکه  ،  توانند 

نمی  که  هستند  بازآموزی  افرادی  و  بگیرند  یاد  توانند 
)مذنبی  همکاران  7کنند  یعنی   (. 13:  2021،  و  یادگیری 

یک فعالیت فطری انسان بر  ،  کسب مهارت و دانش
است  بم اطراف  مفاهیم  درک  برای  کلی  میل  یک  نای 

منتج   نگرش  و  رفتار  پایدار  تغییر  به    شود می که 
طور طبیعی انسان  (. به142:  2013، و دیگران  8)بیات

در   یادگیری  حال  در  عمر  انتهای  تا  تولد  ابتدای  از 
کار،  اجتماع غیره است  ،  منزل ،  محل  و  فضای مجازی 

ا  این   و خاص  دوره  یک  به  محدود  یادگیری  زندگی  ز 

5-United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) 
6-Alvin Toffler 
7-Moznebi   
8-Bayat  
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پروس  شود می ن از  جدا    ۀو  وی  شخصیتی  رشد 
تا   استدهش موجب  رویکرد این  اتتأثیر .  شودمی ن

 تمام  در  پیوسته یادگیری بر مبتنی جدیدی  پارادایم 
عنوان ،  فرد عمر طول   با  و العمرمادام  یادگیری با 

"ز بگیرد   شکل،  1بجوی"  دانش گور   تا  گهواره شعار 
نیا همکاران  2)افضل  با    .(59:  2010،  و  اما  آموزش 

گونه فعالیت یا تدبیر یادگیری تفاوت داشته و به هر 
طرح  پیش  شده از  آن    شود می  ایریزی  هدف  که 

 3آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است )یوسفی 
آموزش نقش کامل و مؤثری  (. 106:  2020،  و همکاران

دغدغه  به  رسیدگی  بشردر  ده  های  و    آیندهۀ  برای 
آن  از  می ای  پس  )فا  (.  Holford et al., 2021: 1کند 

،  های سنییادگیری بزرگساالن و همچنین سایر گروه 
همچنین   و  نسلی  بین  یادگیری  ابعاد    توسعۀ بر 

)می  تأثیرجامعه   امروزه  (.  Nemeth, 2020: 3گذارد 
اقتصادی  هب مشکالت  های  هزینه،  بیکاری،  دلیل 

دانشگاه  و  افر مقا،  هاکتاب  پذیرش  ومت  برای  اد 
ب  باالست.  افر ر یادگیری  مقاومت  شکستن  اد  ای 

زیرساخت  باید  یادگیری  به  و  نسبت  نوآورانه  های 
بروش خالقانه  برد.    ههای  یادگیریکار  از    ، منظور 

رس مدارس  در    های آموزش بلکه  ،  نیست  میتحصیل 
از   رفتار    تأثیرناشی  و  ادراک  بر  شهری  محیط 

توان آن را آموزش  است که می   شهروندان یک جامعه
نیمه   میرسغیر  از  نامید.    میرسیا  خارج  در  یادگیری 

دانشگاه  ، آموزشی مانند مدرسه می رس ۀمؤسسیک 
رخ می  آموزش شرکتی  ، هاتعداد دانشگاه دهد ولی  یا 

آموزشی،  مدارس بسز ،  مراکز  شهر    ی ای نقش  در 
دارد.  ،  آموزش در نوین  رویکردهای  از یکی   یادگیرنده 

 است لحظات  ۀ هم در  و  هامکان   می تما در  یادگیری 
شهر به  ایپدیده  بستر  در  مسأله  این   و  نام 

)مذنبی  پذیرنامکا  یادگیرنده همکاران  4است  ،  و 
همکاری    .(11:  2021 صورت  در  یادگیرنده  شهر 

با  دانشگاه  اجشهرداری ها  با  و  ها  خالقانه  راهای 
 . شودمی تر بخش برگزاری جشن اثر 

 
1-Education from Cradle to Grave 
2-Afzalnia 0 
3-Yousefi  

سال    ۀشبک در  یادگیری  شهرهای    2013جهانی 
گذاشتن اشتراک  به  سیستم ای،  هادهای  برای  های  جاد 

مشارکت  ،آموزشی افزایش  برای  فراگیرتر  ،  یادگیری 
گروه  تمام  در  سنییادگیری  و    ،های  کیفیت  بهبود 

رس یادگیری  غیررس  ی ماثربخشی  اندازی  راه  میو 
داستان "شهرهای  (.  Nemeth, 2020: 69)  استدهش

ممکن   کانادا و استرالیا،  آلمان ،  یادگیری" در انگلستان
شهر    توسعۀ  ۀاولی  ۀو نتایج مرحل  تأثیر  عنوانبه است  

( شود  داده  نشان  (.  Kearns, 2015: 156یادگیری 
میادب  یبررس نشان  برای ات  که  و  یا   یدهد  جاد 

شهر   بایادگیاستمرار  اصل  یستی رنده  نهاد  در    ی چند 
فعالیادگی  ینهادها   عنوانبهشهر   نما یرنده  که  یت  ند 

شهردار از:  علم ،  مدارس ،  یعبارتند  آموزش  و    ی مراکز 
سازمان دانشگاه،  بزرگساالن  یکاربرد و    ی هاها 

:  2013،  و همکاران  5متوسط و کوچک )بیات  یخصوص 
زیرساخت 11 یادگیرنده  شهر  گران  (.  و  پیچیده  های 

است.   مدیریت  قابل  و  ندارد  ها  زیرساخت قیمتی 
جمعیت  گنجاندن  آسیب برای  مانند  ،  پذیرهای 

خطر،  مهاجران معرض  در  مسن،  جوانان  ،  افراد 
دارای  جمعیت افراد  و  دیجیتال  از  محروم  های 

جنسیتی ،  معلولیت برابری  به  ویژه  توجه    است   با 
(Atchoarena & Howells, 2021: 166  ماهیت آن .)

  می غیررس  ساده و در انتقال اطالعات از مراکز آموزش
خالصه   شهروندان  شهر شودمی به  هم  .  وندان 

معلم   هم  و  آنها  هستندیادگیرنده  که  می .  آموزند 
پوی محیط   ی ایسازگاری  متغبا  داشته  های  خود  یر 

هند و آمادگی  باشند و چگونه تغییر رفتار یا نگرش د
کنند.   پیدا  بودن  فعال  شهرهای  ،  اخیرا  شهروند 

یادگیرنده همچنین دارای یک ضرورت اقتصادی برای  
منطقه رشد  نگرانی تحریک  حل  و  های  ای 

هستندزیست  شهرهای  ،  محیطی  اکثر  اگرچه 
اقتصادی رشد  هدف  سه  هر  از  عناصری  ،  یادگیرنده 

و  ،  عدالت،  اجتماعی  توسعۀ پایداری  مشارکت 
( دارند   :Longworth & Osborne, 2010محیطی 

(. شهرهای یادگیری بسیار متفاوت هستند و در  370

4-Moznebi  
5-Bayat  
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و   اهداف  یادگیری  شهر  در  هفرایندیک  مختلف  ای 
)زمان دارند  اولویت  مختلف   ,Webb et alهای 

های شهر  کتابخانه ، 1990 ۀ (. در پایان ده425 :2020
ملبورن نزدیکی  در  کسانی    ،استرالیا،  هیوم  اولین  از 

یادگیری برای  مکانی  به  که  آموزشی  ،  بودند  همکاری 
شهروندان    توسعۀو   نفع  به  و  مفهوم  یک  در  شهری 

یادگیری در  ،  (. ابتداVolkmann, 2017: 1فکر کردند )
فضاهمکان و  می   ای ها  زندگی  آن  در  کار  ،  کنیمکه 

می ،  کنیممی می بازآفرینی  عبور  آنجا  از  و  کنیم  کنیم 
م نحودوم .افتدی اتفاق  در  ۀ ،  و  مکان   این  زندگی  ها 

مشاهده با  شیوه اح،  فضاها  تمرین  و  های  ساس 
ت و  درأمشارکت  آموخته    این  مل    شود می تجربیات 

(Nichols, 2018: 1 از  العمرمادام یادگیری    رو  این   (. 
ویژه  ، به مهارت و مهارت مجدد نیروی کار  ارتقایبرای  

به یک امر ضروری  ،  صالحیتن  ییاکارگران با سطوح پ
 :Atchoarena & Howells, 2021)   شود می تبدیل  

168 .) 

جمله می ویژگی   از  یادگیرنده  شهر  به  های  توان 
خانواده  در  محله یادگیری  و  برای  ،  هاها  یادگیری 

کاری مراکز  در  تکنولوژی ،  آمادگی  و  ترویج  مدرن  های 
یادگیری در  روز  هر  ،  به  و  هرکجا  در  آموزش  امکان 

شهر    مثال  ان  زم کرد.  اشاره  غیره  و  خرید  مرکز  در 
در   که  نیست  شهروندی  آموزش  فقط  یادگیرنده 

  ، د یا تابلو برای آن شهر منجر شودنهایت به یک برن
گسترش   و  زندگی  کیفیت  بردن  باال  هدف  بلکه 

،  مهارت چگونه زندگی کردن است. بر اساس یونسکو
در  بعد  یادگیرنده  ایشش  شهر  یک  دارد:    تأثیرجاد 

ارزیابی،  دسترسی،  مشارکت،  ریزیبرنامه و  ،  نظارت 
(. با یک  Teeranon et al., 2021: 91جشن و منابع )

اجرای    ۀ رحسب سابقب   هاپارامتر  این   بی یاگلباد امکان 
می   مراسمات بررسی  اهواز  شهر  در  را  کنیم  مشابه 

 (.1)شکل

 

 
 معیارهای شهر یادگیرنده یونسکو در اهواز 1شکل  

 مطالعات میدانی نگارندگان :  مأخذ 
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 ی تحقیقپیشینه 3
مطالعات جهانی بسیاری در زمینه شهر یادگیرنده و  

و  استدهپرداخته ش  العمرمادام یادگیری   مطالعات   .
های انجام شده توسط محققان در ارتباط با  پژوهش 

زیر    یادگیرنده های  شهر شرح  کتاب  استبه  در   :
Prasad Sacré & De Visscher  (2016با عنوان    ( 

به  " فرهنگی  رویکردهای  شهر  یادگیری  یادگیری 
مدنی در فضاهای شهری" با بررسی مباحث آموزشی  

منظر از  شهری  فرهنگی،  و  فرهنگی  ،  مطالعات  درک 
بررسی   را  مدنی  یادگیری  نشان  کنندمی و    دهند می . 

مدنی  یادگیری  و    مؤلفهیک    که  است  اساسی 
تولید حاصل  و  نیست  است.    تصادفی  شهروندان 

محیطادگیری  ی و  مردم  بین  روابط  با    شکل   شهر 
می   گیردمی شهری  فضاهای  راو  اتفاقات  رقم   توانند 

و  بی توانند  می   ها   معاشرات   این   بزنند. نباشند  هدف 
جوانان در زمان و مکان برای بودن در کنار همساالن  

کتاب در  باشند.  داشته  برنامه   & Nichols خود 
Dobson  (2018  )  شهرهای" عنوان  با 

و   حالته  چند    ای هآموزشیادگیری_اکتشافات 
شده"   پتانسیلجایگذاری  بررسی  بافت به  های  های 

حومه  و  تمام  ،  ایشهری  در  یادگیری  و  آموزش  برای 
می  زندگی  حوزه مراحل  در مورد  و  مختلف  پردازد  های 

تجربه بصری،  حسی  ابعاد  گرفتن  نظر  در  مجسم  ،  با 
جنسی حتی  یادگیری  ،  و  عملکرد  نحوه  با  رابطه  در 

ویژه    شودمی بحث   تجربیات  کنندگان  مشارکت  و 
سواد شهری و مشارکت  ،  عدالت،  مانند نژاد و قومیت

( به نام  2018)  .Zhonghai et alپردازند. مطالعه  می
از   چین:  یادگیری  شهر  ساخت  در  تاریخی  "مروری 

دادن  1990دهه   نشان  هدف  با  تاریخی  هفرایند"  ای 
ویژگی و   و  شهر  ساخت  و  مراحل  اساسی  های 

ش  توسعۀالگوهای   ارائه  سه    استدهآن  دارای  که 
سازی آماده  و  ،  مرحله  بیان    توسعۀاکتشاف  و  است 

دانش    توسعۀکند  می سطح  به  یادگیرنده  شهر 
با  ،  اقتصادی و نشاط شهر بستگی دارد. در عین حال 

جغرافی  توسعۀ شرایط  و  مدرن  محدود    یی اشهر 
 

1-Salmanzadeh, 2015 
2-Sarvar et al, 2016 

مقاله  شودمی در   .Dayong et al.  (2019  عنوان با   )
برای   یادگیرنده  شهر  یک  پایدار:    توسعۀ"ساخت 

پکن توجه  شهر    به  چین" ،  کانون  یک  ساخت 
یادگیرنده در پکن پرداختند و عقیده داشتند مواردی  

ساختار شهر  ،  که  یک  ساختن  عملکرد  و  مشی  خط 
می  توضیح  را  کالج یادگیرنده  جامعهدهد:  ه  ک  های 

ی  ۀدهندارائه مختلف  منابع  آموزان  زبان  به  ادگیری 
بزرگساالن  .است ارائه  ،  مدارس  از  دیگری  نوع 

منطق برنامه   ۀدهندگان  که  است  آموزش  اداری  های 
ر  ارائه می بزرگساالن  یک    دهدا برای ساکنان محلی  و 

یادگیرنده که  ،  سازمان  است  دولتی  شرکت  یک 
کارمندانفعالیت برای  را  یادگیری  فراهم    های  خود 

مهارت می و  دانش  و  مربوکند  و  های  رقابت  به  ط 
 کند.تولید را به روز می 

ران نوپا بوده و تاکنون  ایمفهوم شهر یادگیرنده در 
بیان   به  بیشتر  آن  شهر  مؤلفه مطالعات  های 

های آن پرداخته  یادگیرنده و بررسی مفاهیم و ویژگی 
نمونه تحقیقات داخلی  استدهش به چند  در ادامه   .

عنوان  2015)  1سلمانزاده   ۀمطالع:  شودمی اشاره   با   )
محور  آموزش  شهر  تبیینی  پژوهش    "پارادایم  شهر  تا 

دهنده تا شهرهای علم و فناوری  محور از شهر آموزش 
گیری و اصول شهرهای  )تکنوپل(" به بسترهای شکل 

را و  پرداخت  دهنده  آموزش  برای    ای هکارهیادگیرنده 
می   یارتقا ارائه  است  دهدآنها  معتقد  وی   .

بودنآموزش مدار  پژوهش  بستر  و  از  ،  دهندگی 
شهرهای ویژگی  می ه  ب  آینده  های   ۀمطالع  رود.شمار 

( با عنوان "بررسی رابطه بین  2016)  همکاران و    2سرور 
شکل   مؤثر عوامل   )مطالعبر  یادگیرنده  شهر   ۀگیری 

موردی: شهر بناب( "ارتباط مستقیم و معناداری بین  
آموزشیویژگی  مراکز  با  یادگیرنده  شهر  ،  های 

داردسازمان وجود  شهرداری  و  کوچک  و  بزرگ    .های 
عنوان  2018)  همکارانو    3امیرانتخابی   ۀمطالع با   )

در   خالق  شهر  و  یادگیرنده  شهر  ارتباط  بر  "تحلیلی 
دستیا پایدار    بی راستای  شهر  موردی:  )  به  مطالعه 

دهد که ارتباط معناداری بین  شهر رشت(" نشان می 

3-AmirEntekhabi et al, 2018 
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نده و شهر خالق وجود دارد.  های شهر یادگیر شاخص
( با عنوان "بررسی  2019و همکاران )   1یوسفی   ۀمطالع

شهروندان   مشارکت  سطح  و  یادگیرنده  شهر  ارتباط 
به قزوین"  شهر  رابط  این  در  که  رسید   ۀنتیجه 

مشارکت اقتصادی  ، ت اجتماعیدار بین مشارکمعنی
عل مشارکت  رسمی  می و  آموزش  بسترهای  ،  با 

یادگیری    ۀحوز،  نهادی- سیاسی،  فرهنگی و  یادگیری 
 وجود دارد.  العمرمادام

های تحقیق مربوط  توان گفت پیشینهکلی می   طوربه
شامل تحقیقاتی با اهداف شهر  ،  به موضوع پژوهش

فرهنگی رویکرد  و  پتانسیل  ،  یادگیرنده  یا  آن  تاریخی 
تحقیقات تنها    این  . در واقع دراستده آموزشی آن بو 

یادگیرنده  شهر  ارتباط  آموزشی    به  بخش  با 
سنجش پرداخته  و  اهواز    هامؤلفه  این   اند  شهر  در 

موضوع    این   که پژوهش حاضر به  استده بررسی نش
 پردازد. می

 تحقیق روش 4
هدف  لحاظ  به  حاضر  ق،  تحقیق  کاربردی  گروه  رار  در 

روش   است.  تحلیلی  توصیفی  ماهیتی  دارای  و  دارد 
ترنتی و روش مطالعه  این،  ایجمع آوری داده کتابخانه

است. ابتدا با کاوش در مقاالت معتبر و بهره    بی تجر 
مربوط نظری  ادبیات  از  شهر  شاخص ،  گیری  های 

،  و در نهایت پنج شاخص معنوی  ی یایادگیرنده شناس
دانشی شاخص  ،  اجتماعیشاخص  ،  شاخص 

تحقیق   مبنای  محیطی  زیست  شاخص  و  اقتصادی 
)جدول  گرفت  بعد    5برای    مؤلفه   40تعداد    (. 1قرار 

از    یایشناس یک  هر  در    مؤلفه  40و  یادگیرنده  شهر 
با    نامهپرسش قالب   ساخته    سؤال   40محقق 

منطقه  ،  تخصصی هر  بین    نامهپرسش   48در 
باالی    اهواز  شهروندان روسال(    18)افراد  ش  به 

منظم  گیرینمونه  ساده    گردآوری جهت  ،  تصادفی 
شهروندان توزیع و  های پژوهش و سنجش نظر  داده 

جامع شد.  ساکنین    1184788آماری    ۀتکمیل  نفر 
  این   از  است که  1395اهواز طبق آمار سال    شهرکالن 

)شهرداری  سال    18نفر ساکنین باالی  821544تعداد
استفاده از  با    شد و   اهواز( به صورت هدفمند انتخاب

کوکران تعداد    5نمونه با ضریب خطای    384فرمول 
شد.   برآورد  دسترس  درصد  در  افراد  انتخاب  مالک 

 ها بود.  بودن آن 

ترنتی بین افراد در  این  لینک  صورتبه   نامهپرسش 
شد.  شبکه توزیع  مجازی  اجتماعی  نهایت  های  در 

آرا شمارش  از  نصاب  ،  پس  حد  به  رسیدن    48جهت 
در   حد  ایمنطقهنفر  به  نرسیکه  از  ،  استده نصاب 

که  پاسخ  شد  خواسته  را   نامهپرسش لینک  دهندگان 
توزیع کنند.   خود  هایایهم محله و همسایگان    برای

از    نامهپرسش  متنوعسؤاالمتشکل  جهت    ت 
  سؤال هر    طوری کهبه،  شهروندان   استفاده از نظرات 

یک   به  ج  ۀفمؤلمربوط  بود.  یادگیرنده  هت  شهر 
لیکرت در    ایگذاری متغیرها از طیف پنج درجه ارزش

شد.    نامهپرسش    نامهپرسش   این  هایگویهاستفاده 
سر  مفهو  حدتا  نظر  از  با    میامکان  و  شد  ساده 

شد. واقع  مرتبط  پژوهش  ت  متغیرهای  و    دیایجهت 
از نظرات اساتید دانشگاه    نامهپرسش   ی ای سنجش رو

شد.   استفاده  اهواز  چمران  سطح  شهید  تعیین  برای 
اعتبار    پایایی میزان  از    نامهپرسش و  ساخته  محقق 

در   کرونباخ  آلفای  استفاده    SPSS  افزارنرمضریب 
  ۀدهنددرصد بود که نشان   0.945مقدار  این شد که 

سنجش    پایایی ابزار  برای  باالی  اعتماد  قابل  و 
استتحقیقات   آخر    . میدانی  دو    نامهپرسش در 

عالق میزان  به  مربوط  به    دهنده پاسخ   ۀسؤال 
مشارکت در یاد دادن یا آموختن با استفاده از طیف  

پنج درجه نیز   این  پرسیده شد.  ایلیکرت  دو پرسش 
برنامه    صورت به در  تحلیل  جهت  و    SPSSجداگانه 

Excel .مورد تحلیل قرار گرفت 

 

 

 
1-Yousefi et al, 2019 
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 ی شهر یادگیرنده ها .شاخص 1جدول  

 منبع  مؤلفه  بعد

 معنوی
د عدیل عواطف و روحی ، تعالی اخالقی و دوری از فسا تشار   ۀت بخشش در ان

ته، علوم ری از تجربیات گذش فس در بین مردم ، یادگی  .خلق ارزش،  اعتماد بن

،  و دیگرانبی)امیرانتخا
2018 ) 

 ,.Seymoar et al)و 
2009) 

 دانشی 

ینهابرنامه تأمین،  العمرمادامیادگیری  آموزش نیروی  ، ی آموزشی برای همه سن
تمر طوربهکار  رسشگری، مس کاوی و پ ی،  کنج ل سیاس زیه و تحلیل مسائ ،  تج

ری اجتماعی شه تکر، اقتصادی و  ایت از افراد خالق و مب ز، حم   آینده چشم اندا
ه عنوانبهشهر  سط مردم  ریزیبرنامهنقد ، یک شهر یادگیرند   ۀمبادل ، شهر تو

دانش در بین کارکنان سازمان تن نظر در،  های شهراطالعات و   هاسازمان گرف
ی هایسیاست در  یادگیری  معیارهای از كارمندگزین

،  و دیگرانبی)امیرانتخا
یوسفی و  ) ( و 2018

و )سرائی  2019، دیگران  )
2، و حج فروش 021 ) 

 اجتماعی 
ی،  مهارت ارتباطی شارکت اجتماع ،  رقابت سازنده در امر یادگیری، انسجام و م

و همدلی، اجتماعی  یایتحول گر  کاهش  ، جاد شهر امنای، ییاقانونگر ،  وفاق 
یهم،  یت پذیریمسؤول، ی اجتماعیهاناهنجاری لف فرهنگ زیست ی مخت  ها

،  و دیگرانبی)امیرانتخا
ی و  2018 ( و )صراف

 ( 2020، دیگران

 اقتصادی 

دانهاکارآفرینی و آموزش مهارت ئ، ی کارآفرینی در بین شهرون ی  هافرصت ۀارا
انش به مهارت و  ،  یادگیری مناسب به جوانان و بزرگساالن بیکار تبدیل د

تفاد ،  فناوری ز منابع و صرفه جویی ۀفرهنگ اس ،  عدالت اقتصادی،  بهینه ا
تبعیض در شهر  ر و  تبارات بانکی ، کاهش فق ادالنه  طوربهپرداخت اع انضباط  ، ع

داری، مالی یستم كارگیریبه، دوری از فساد ا  موارد یا مالی یها انگیزه، پاداش س
ری تشویق برای دیگر ازمان  در یادگی دارس،  مشترک یهافعالیت،  هاس  با م

ی مقامات،  هارسانه هاشركت، هادانشگاه  دیگر  مدارس و محل

،  و دیگرانبی)امیرانتخا
2018 ) 

و    (UNESCO, 2015)و 
،  )سرائی و حج فروش

2021) 

زیست  
 محیطی 

ری و مصرف، زیست بوم شه ح تولید  ی ی صحیح زباله و  هاروش، الگوی صح
نابع طبیعی ، بازیافت ی از آلودگی رودخانه، م ه، جلوگیر ظ  هاآموزش را ی حف

ی   منابع طبیع

،  و دیگرانبی)امیرانتخا
2018 ) 

 Saraei and)و    (Yousefi et al, 2019)و    (AmirEntekhabi et al, 2018)و    (Seymoar et al, 2009):  مأخذ 
Hajforoush, 2021)    و(Sarrafi et al, 2020)   ( وUNESCO, 2015 ) 

 

  افزار نرم و AHP مدل 4.1
SuperDecision   

برای هر یک  ،  هانامهپرسش میانگین    ۀپس از محاسب
شاخص  از  از  استفاده  با  پژوهش   افزارنرم های 

SUPER DECISION    با سپس  و  شد  تعیین  وزن 
مناطق   بندی اولویت به    AHPمدل    کارگیریبه

شاخص   ۀگانهشت  اساس  بر    شهرهای  اهواز 
شد.   پرداخته  سلسله    فرایندیادگیرنده  تحلیلی 

باید   بیمرات که  است  مسائلی  حل  صو  برای  رت  به 
الیه  دارند. درتحلیلی حل شوند ولی شکلی    این   الیه 

و در   شودمی در سه بخش بررسی  مسألهروش یک 

اقدام   تصمیم  بهترین  به  نسبت  .  شودمی نهایت 
روش    افزارنرم  مخترع  همسر  توسط  دسیژن  سوپر 

AHP  زمینه از  بسیاری  در  که  شده  های  طراحی 
تولید مانند  عملی  و  محیط  ،  تحقیقاتی  مدیریت 

هو،  زیست نقل  و  آنیروگاه ، یای حمل  کوچک   بی های 
قرار   استفاده  مورد  کشاورزی    افزار نرم   این   .گیردمی و 

اولیهای  قابلیت  ماتریس  و  ،  جاد  دار  وزن  ماتریس 
حد  ماتریس  قابلیت  سوپر  همچنین  دارد.  را  دار 

 تحلیل حساسیت مدل را نیز دارا است.  
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 مورد مطالعه  ۀ منطق 4.2
یکی  مساحت   رانای  های شهر کالن از    اهواز    18650با 

و   دریا  16هکتار  سطح  از  ارتفاع  مرکز  به ،  متر  عنوان 
  جمعیت   .(2)شکل  شود می استان خوزستان شناخته  

آمار  این مرکز  سرشماری  طبق  سال    1ران ای  شهر  در 
  بارندگی متوسط  .  استنفر    1184788حدود    1395

در  میلیمتر است.    266شهرستان حدود    این   سالیانه 
کارون از وسط شهر عبور کرده و آن را به دو    ۀرودخان

غر  و  شرقی  می   بی بخش  مشاغلی  تقسیم  که  کند 
گاومیش مانند  وابسسنتی  کارون  حیات  به  ه  تداری 

پرورش گاومیش در خوزستان به حدود    ۀ سابق  .است
بر   4500 پیش  گاومیش  گرددمی سال  نژاد  بهترین   .
و( در استان خوزستان است که مقاومت بدنی  )بوفال

باال  و    ی یبسیار  طوالنی  و  سوزان  گرمای  برابر  در 

خشک  کهسالی همچنین  دارد  را  خوزستان    این   های 
اند نابودی  حال  در  اکنون  حاشی  .بوفالوها  رود  ۀ  در 

اقوا می زند  میکارون  دین  گی  پیروان  از  که  کنند 
  می زبان آرا  ند. صابئین به خط و هست  ی ی این مندئصاب

زبان  از  می که  است  جهان  باستانی  و  های  نگارند 
دینی کتاب آنها  های  است.  خط  همین  به  نیز  شان 

برای دعا و غسل تعمید به رودخانه کارون نیازمندند.  
پتانسیل و  منابع  از  عالوه  یکی  اهواز  شهرستان  های 

کشاورزی بودن،  بر  صنعتی  و  عالی  ،  بازرگانی  آموزش 
اه  شهر  است.  دانشگاه آن  وجود  دلیل  به  های  واز 

بزرگ و معتبر از لحاظ آموزش عالی در جایگاه بسیار  
کشور   سطح  در  دانشگاه  استممتازی  اولین   .

با نام دانشگاه جندی شاپور در   1334درمهرماه سال  
آغاز   اهواز  )  کاربه شهر  رسانی  کرد  اطالع  پایگاه 

 (.  1401، 2اهواز  فرماندهی 

 

 
 اهواز )منبع نگارندگان(   شهر کالن   ای موقعیت جغرافی 2شکل  

 

 
1 - Statistics Center of Iran 2 - Ahwaz Municipality Information Center 
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 ها و بحثیافته 5
مرکز استان خوزستان دارای   عنوان به اهواز  شهرکالن 

است. زیادی  عالی  آموزشی  شهید    مراکز  دانشگاه 
شاپور،  چمران جندی  پزشکی  علوم  پیام  ،  دانشگاه 

اسالمی،  نفت  ۀدانشکد،  نور آزاد  مرکز  ،  دانشگاه 
منطقه   تکمیلی  جامع  ،    6تحصیالت  دانشگاه 

برقآموزشکده ،  کاربردیمی عل صنعت  ،  های 
و   ۀآموزشکد هرستان اهواز مستقر  در ش غیرهچمران 

ظرفیت با  دانشجویان   و  آموزش  به  مشغول    کامل 
  (. 1401،  1)پایگاه اطالع رسانی فرماندهی اهواز   هستند

آموزشگاه دانشگاه  و  علها  مدارس  می های  مانند 
به  می اهواز  شهر  تبدیل  در  اصلی  عوامل  از  توانند 

باشند. یادگیرنده  به    این  در  شهر  ابتدا  پژوهش 
یافته بررسی  بررسی  به  سپس  و  توصیفی  های 

   .شودمی های تحلیلی پرداخته یافته

 ی توصیفی پژوهش هایافته  5.1
جامع مطالعه  ۀدر  مجموع  ،  مورد  نفر    384از 

و    4/54،  دهندهپاسخ  زن  مرد    6/45درصد  درصد 
درصد    49،  سال   30درصد زیر    23/ 7بودند. همچنین  

سنی   گروه  بین    25/ 8،  سال   40تا    30در  تا    41درصد 
و    50 باالی    1/ 6سال  از   50درصد  بودند.    این   سال 

دیپلم  4/15تعداد   زیر  دیپلم  26/ 8،  درصد  ،  درصد 
کاردانی  3/26 و    21/ 6،  درصد  کارشناسی    9/9درصد 

کارشنا تعداد  درصد  بودند.  باالتر  و  ارشد    8سی 
در   دارد اهواز    شهرکالن منطقه  هر    وجود  سهم  که 

بود.  48تعداد    یا درصد    5/12منطقه     این   در  نفر 
وضعیت   نظر  مؤلفه مرحله  از  یادگیرنده  شهر  های 

 (. 2)جدول  گیردمیشهروندان مورد بررسی قرار  

 
 نامه پرسش ی شهر یادگیرنده حاصل از  ها .میزان و اولویت متغیرهای شاخص 2 جدول 

 هاگویه فراوانی  میانگین انحراف معیار  رتبه
س محله( سؤاال)  ت در مقیا

 مؤلفه

3 

1.063 2.01 383 
م وجود  ۀدر محل ا نشر علم و دانش و روحیه بخشش در انتشار علو م

 دارد. 

وی
عن

م
 

1.101 2.2 384 
ی و دوری از تعالی  هایآموزشمیزان  شما چگونه  ۀ فساد در محلاخالق

 است؟ 

ت گذشته دیگران انجام  ، شما ۀآیا در محل 382 2.07 1.06  ؟ گیردمییادگیری از تجربیا

ب اعتماد بنفس برگزار آموزش راه محلۀ شماآیا در  381 2.01 1.023  ؟ گرددمیهای کس

ی صورتخلق ارزش ، محلۀ مادر  383 2.03 1.039  .گیردم

4 

1.057 1.99 383 
برگزار  العمرمادامتحت عنوان یادگیری  ایهبرنامه، محلۀ شماآیا در 

 ؟ شودمی

شی 
دان

 

ا برنامه ۀدر محل 384 2.2 1.066  های آموزشی رایگان برای همه سنین وجود دارد. م

1.052 2.06 380 
ه  محلۀ شمامستمر در سازمانهای  طوربهمیزان آموزش نیروی کار  چگون

 است؟ 

 .شودمیروحیه کنجکاوی یا پرسشگری پرورش داده  محلۀ مادر  381 2.09 1.031

ی برگزار  محلۀ شماآیا در  384 2.05 1.037 سائل سیاس  ؟ شودمیتجزیه و تحلیل م

1.028 2.05 379 
ماعی  هایآموزشمیزان    محلۀ شماحقوق شهری در  -اقتصادی و یا اجت

 چقدر است؟

 ؟ شودمیاز افراد خالق و مبتکر حمایت  ، تاننظر شما در محلهبه 382 2.08 1.084
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 های شهر یادگیرنده شهر اهواز از نظر شاخص گانۀ کالنبندی مناطق هشت اولویت . عبدالعباس فرشته،  امانپور سعید

 .شودمیشهر توسط مردم نقد  ریزیبرنامه محلۀ مادر  376 2.07 1.064

سازمان معتقدم مبادله دانش 378 2.01 1.022  .گیردمیانجام   محلۀ مای هابین کارکنان 

0.973 2.01 381 
ن گزینی از معیارهای یادگیری دمعتقدم سازمانهای محل ما در کارم

 .کنندمیاستفاده 

2 

ی آموزش داده ، محلۀ مادر  378 2.08 0.989 ودمیمهارتهای ارتباط  .ش

عی 
ما

جت
ا

 

شمامیزان مشارکت اجتماعی در  384 2.21 1.105  چقدر است؟ محلۀ 

 ؟ شودمیرقابت سازنده در امر یادگیری برگزار ، تانمحلهآیا در  383 2.11 1.04

 .گیرد میصورت و تغییرات اجتماعی  ایتحول گر  هایآموزش، محلۀ مادر  383 2.08 1.059

م  هایآموزش، محلۀ مادر  382 2.28 1.179  . گیردمیصورت وفاق و همدلی با دیگر اقوا

1.071 2.17 384 
ن افراد و سازمان، تانمحلهآیا در  ها و فواید آن آموزش قانون مند بود

 ؟ شودمیداده 

د شهر امنای آموزشی جهت، تانمحلهآیا در  384 2.06 1.057 یداده  جا  ؟ شودم

1.093 2.13 384 
چقدر  تانمحلههای اجتماعی در کاهش ناهنجاری هایآموزشمیزان 

 است؟ 

ؤولآموزش ، محلۀ شماآیا در  384 2.16 1.11 ودمییت پذیری انجام مس  ؟ ش

1.071 2.13 383 
ه   های مختلف اقوام اهوازی آموزش با فرهنگ زیستیهم، محلۀ مادر  داد

 . شودمی

5 

1.052 2.13 384 
ی و آموزش  ی کارآفرینی در مهارتمیزان کارآفرین چقدر  محلۀ شماها

 است؟ 

دی 
صا

قت
ا

 

1.014 2.02 384 
ر منهب های یادگیری مناسب به جوانان و  در محله من فرصت  نظ

یکار ارائه   .شودمیبزرگساالن ب

1.025 2.11 384 
چقدر  محلۀ شمادانش به مهارت و فناوری در  میزان آموزش تبدیل 

 است؟ 

1.039 2.14 384 
جویی را آموزش بهینه از منابع و صرفه  ۀفرهنگ استفاد، تانمحلهآیا در 

 ؟ دهندمی

صادی انجام  ، تانمحلهآیا در  382 2.12 1.029  ؟ شودمیآموزش عدالت اقت

1.052 2.06 381 
چقدر   محلۀ شمامربوط به کاهش فقر و تبعیض در   هایآموزشمیزان 

 است؟ 

1.127 2.14 381 
عادالنه انجام   طوربهپرداخت اعتبارات بانکی   محلۀ مامن در  نظربه

 . شودمی

1.157 2.2 384 
در رابطه با داشتن انضباط مالی انجام   یهایآموزش، محلۀ شماآیا در 

 ؟ گیردمی

0.826 1.9 381 
وری از فساد اداری آموزش داده   محلۀ شماتا چه میزان در ادارات   د

 ؟ شودمی

1.038 2.08 379 
دگیری در هاانگیزه، شما نظربه محلۀ ی مالی یا موارد دیگر برای تشویق یا

 وجود دارد؟  شما

0.932 1.99 384 
ن فعالیت نظربه ا دانشگاهشما چه میزا ، های مشترک بین مدارس ب

جود ، هاشركت  دارد؟ رسانه و مقامات محلی و

1 

1.105 2.21 384 
م  ییهاآموزش محلۀ مادر  حفاظت از زیست بوم شهری انجا در جهت 

 . شودمی

طی 
حی

ت م
س

زی
 

 ؟ شودمیالگوی صحیح تولید و مصرف آموزش داده ، تانمحلهآیا در  378 2.08 0.989

1.059 2.08 383 
ر  محلۀ شماروش صحیح دفع زباله و بازیافت در  هایآموزشمیزان  چقد

 است؟ 
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 های شهر یادگیرنده شهر اهواز از نظر شاخص گانۀ کالنبندی مناطق هشت اولویت . فرشته عبدالعباس،  سعید امانپور

1.04 2.11 383 
های حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی آموزش راه، تانمحلهآیا در 

م   ؟ گیردمیرودخانه انجا
 ی پژوهش ها یافته :  مأخذ 

 

تعیین   کل    پایاییبرای  اعتماد  قابلیت    نامهپرسش و 
در   آلفا  کرونباخ  ضریب  از  ساخته    افزار نرم محقق 

SPSS   که شد  کل    این   استفاده  برای  مقدار 
  پایایی   ۀدهندنشان درصد بود که    0.945  نامهپرسش 

)جدول  است  سنجش  ابزار  عالی  هرقدر  2درونی   .)
شود بیشتر  سؤاالت  بین  مثبت  میزان  ،  همبستگی 

قدر   هر  بالعکس  و  خواهد شد  بیشتر  کرونباخ  آلفای 
واریانس میانگین سؤاالت بیشتر شود آلفای کرونباخ  

ی کرونباخ را برای  کاهش پیدا خواهد کرد. سپس آلفا
شاخص تک کرونباخ    دست به ها  تک  آلفای  آوردیم. 

دانشی   معنوی  ،  869/0شاخص  ،  0/ 820شاخص 

اجتماعی   اقتصادی  ،  919/0شاخص    758/0شاخص 
محیطی   زیست  شاخص  کرونباخ  آلفای    830/0و 

صورت ارزیابی آمد.  دستبه درهای    این   گرفته 
می  نشان  اهواز  شهروندان  دیدگاه  از  دهد  پژوهش 

.  استهر یادگیرنده در سطح ضعیف  های ش شاخص
زیست محیطی با   باالترین میزان مربوط به شاخص 

با    ترینپایین و    1/ 42میانگین   اقتصادی  شاخص  آن 
شاخص   .است  1/ 30میانگین   کل  شهر  میانگین  های 

اهواز   در  و    است  376/1یادگیرنده  کم  طیف  در  که 
 .گیردمی قرار یا وضعیت نامطلوب خیلی کم  

 
 نامه پرسش .ضریب آلفای کرونباخ  3 جدول 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.945 40 
 ی پژوهش ها یافته :  مأخذ 

 

 ی تحلیلی پژوهشهایافته  5.2
مرحل شهر  بعد    ۀدر  درمورد  نظری  مبانی  به  توجه  با 

تعیین  یادگ به  در    5یرنده   )معیار(  ۀمنطق  8شاخص 
با   سوپر    افزارنرم در    AHPمدل    کارگیریبهاهواز 

ابتدا   شد.  پرداخته  سطوح    مسأله دسیژن  در 
زوجی  سپس  ، وارد  افزارنرم   بی مراتسلسله مقایسات 

و گزینهبرای شاخص  در    9تا    1بر اساس طیف  ها  ها 
نس   افزارنرم  وزن  و  محاسبه  بیانجام  شد    آن 

در   (.9و4جدول ) ناسازگاری  کمتر    این   نرخ  باید  روش 
تصمیم    1/0از   ماتریس  سازگاری  از  نشان  تا  باشد 

باشد.   دانشی  داشته  شاخص  ناسازگاری  ،  07/0نرخ 
زیست  ،  05/0اقتصادی  ،  0/ 10اجتماعی  ،  05/0معنوی  

جهت  .  است  0/ 07محیطی   متغیرها  به  دهی  وزن 
گزینه و  معیارها  اهمیت  است.  هاتعیین  پژوهش  ی 

باید   ابتدا  است  گزینه  و  معیار  شامل  که  مدلی  در 
را   هدف  به  نسبت  معیارها  و    دست بهوزن  آورد 

گزینه  وزن  تک   هاسپس  به  معیارهانسبت  را    تک 
نمودم وزن  شخص  ماتریسی  ضرب  با  نیز  انتها  در   .

نس وزن  در  نه،  هاگزینه   بی معیارها  ها  گزینه   ی ایوزن 
 . شودمی حاصل 
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 ها .مقایسات زوجی شاخص دانشی با گزینه 4 جدول 

 نرماالیز 8منطقه  7منطقه  6منطقه  5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  دانشی 
 0.07 3 4 3 4 0.14 0.25 0.17 1 1منطقه 

 0.26 8 8 8 6 0.33 4 1 6.00 2منطقه 
 0.13 5 5 4 4 0.17 1 0.25 4 3منطقه 

 0.41 9 9 9 9 1 6.00 3.00 7.00 4منطقه 
 0.03 0.5 0.5 1 1 0.11 0.25 0.17 0.25 5منطقه 

 0.03 0.5 0.5 1 1 0.11 0.25 0.13 0.33 6منطقه 
 0.03 0.5 1 2 2 0.11 0.2 0.13 0.25 7منطقه 
 0.04 1 2 2 2 0.11 0.2 0.13 0.33 8منطقه 

 ی پژوهش ها یافته :  مأخذ 

 

 ها .مقایسات زوجی شاخص معنوی با گزینه 5 جدول 

 نرماالیز 8منطقه  7منطقه  6منطقه  5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  معنوی
 0.33 3 4 4 4 3 5 5 1 1منطقه 

 0.08 0.33 0.33 2 2 0.5 3 1 0.2 2منطقه 
 0.06 0.33 0.33 2 2 0.5 1 0.33 0.2 3منطقه 

 0.13 0.5 2 3 3 1 2 2 0.33 4منطقه 
 0.05 0.33 0.33 2 1 0.33 0.5 0.5 0.25 5منطقه 

 0.04 0.25 0.33 1 0.5 0.33 0.5 0.5 0.25 6منطقه 
 0.12 0.5 1 3.00 3.00 0.5 3.00 3.00 0.25 7منطقه 
 0.18 1 2 4 3.00 2 3.00 3.00 0.33 8منطقه 

 ی پژوهش ها یافته  :مأخذ 

 

 ها .مقایسات زوجی شاخص اجتماعی با گزینه 6 جدول 

 نرماالیز 8منطقه  7منطقه  6منطقه  5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  اجتماعی 
 0.15 5 6 9 5 4 0.25 0.2 1 1منطقه 

 0.36 8 9 9 9 6 2 1 5 2منطقه 
 0.28 6 8 7 6 7 1 0.5 4 3منطقه 

 0.09 4 5 6 6 1 0.14 0.17 0.25 4منطقه 
 0.03 0.33 0.5 3 1 0.17 0.17 0.11 0.2 5منطقه 

 0.02 0.33 0.5 1 0.33 0.17 0.14 0.11 0.11 6منطقه 
 0.03 0.5 1 2 2 0.2 0.13 0.11 0.17 7منطقه 
 0.04 1 2 3.00 3.00 0.25 0.17 0.13 0.2 8منطقه 

 ی پژوهش ها یافته :  مأخذ 

 

 



 

115 

 121تا  99. صفحات   1401. زمستان 33. شماره 9دوره 

 های شهر یادگیرنده شهر اهواز از نظر شاخص گانۀ کالنبندی مناطق هشت اولویت . فرشته عبدالعباس،  سعید امانپور

 ها .مقایسات زوجی شاخص اقتصادی با گزینه 7 جدول 

 نرماالیز 8منطقه  7منطقه  6منطقه  5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  اقتصادی 
 0.11 0.33 3 4 4 3 0.25 0.33 1 1منطقه 

 0.23 2 5 5 5 4 0.5 1 3.00 2منطقه 
 0.29 2 5 5 6 4 1 2 4 3منطقه 

 0.05 0.33 2 0.5 2 1 0.25 0.25 0.33 4منطقه 
 0.03 0.2 0.5 0.33 1 0.5 0.17 0.2 0.25 5منطقه 

 0.06 0.25 2 1 3.00 2 0.2 0.2 0.25 6منطقه 
 0.04 0.2 1 0.5 2 0.5 0.2 0.2 0.33 7منطقه 
 0.18 1 5 4 5 3.00 0.5 0.5 3.00 8منطقه 

 ی پژوهش ها یافته :  مأخذ 

 

 ها .مقایسات زوجی شاخص زیست محیطی با گزینه 8 جدول 

 نرماالیز 8منطقه  7منطقه  6منطقه  5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  محیطی 
 0.16 3 3 4 3 0.5 2 0.5 1 1منطقه 

 0.22 3 4 4 4 0.5 3 1 2 2منطقه 
 0.13 3 4 3 3 0.33 1 0.33 0.5 3منطقه 

 0.25 3 3 4 4 1 3.00 2 2 4منطقه 
 0.05 0.5 0.33 3 1 0.25 0.33 0.25 0.33 5منطقه 

 0.03 0.33 0.33 1 0.33 0.25 0.33 0.25 0.25 6منطقه 
 0.09 3 1 3.00 3.00 0.33 0.25 0.25 0.33 7منطقه 
 0.06 1 0.33 3.00 2 0.33 0.33 0.33 0.33 8منطقه 

 ی پژوهش ها یافته :  مأخذ 

 

 با یکدیگر   ها .مقایسات زوجی شاخص 9 جدول 

 نرماالیز محیطی  معنوی اقتصادی  اجتماعی  دانشی  شاخصها 
 0.07 0.17 2 0.33 0.25 1 دانشی 

 0.15 0.33 3 0.25 1 4 اجتماعی 
 0.28 0.33 5 1 4 3.00 اقتصادی 

 0.05 0.2 1 0.2 0.33 0.5 معنوی
 0.45 1 5 3.00 3.00 6.00 محیطی 

 ی پژوهش ها یافته :  مأخذ 

 

مرحل به    ۀ در  گانۀ هشت مناطق    بندیاولویت آخر 
مدل    شهرکالن  از  استفاده  با   افزارنرم در    AHPاهواز 

SUPER DECISION  شد بنا    (3)شکل   پرداخته  که 
منطقه دو اهواز با باالترین مقدار در  ،  ییا بر نتایج نه

رنده قرار دارد  های شهر یادگیرتبه اول از نظر شاخص 
منطق آن  از  بعد  رتب  ۀو  در  چهار  و  سوم    ۀسه  و  دوم 

می  امانیه  ۀمنطقگیرند.  قرار  شامل  اهواز  ،  دو 
آباد،  کیانپارس خلف،  کیان  پدافند  ،  شهرن کیا،  سید 
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که از جهات مختلفی در میان    است تشت  زر ،  یای هو
است  گانههشت مناطق   اهمیت  حائز  ورودی    .اهواز 

غربی شمال  ازمسیر  اهواز  جاده  ،  شهر  به  نزدیکی 
کشور مرکز  به  اهواز  اراضی  ،  ترانزیتی  از  برخورداری 

نزدیکی به راه  ،  هرچه بیشتر  توسعۀمنظور  فراوان به  
اهواز،  آهن ورزشی  بزرگ  استادیوم  دو  ،  وجود 

رودخان کنار  در  ادارات  ،  کارون  ۀقرارگیری  استقرار 
زندگی،  دولتی باالی  پزشکان  ،  سطح  استقرار  محل 

ن ،  برگزیده در  تصدی  خوزستان  شهردار  زن  خستین 
ویژگی   ۀمنطق ازجمله  است دو  آن  وجود    .های 

زرتشتیانن،  مساجد آرامستان  و  وجود  ،  مایشگاه 
مذه  و   کلیسا فرهنگی  مرکز  در    آشوریان  بیوجود 

اقوام   شده  باعث  به  کیانپارس  گوناگونی  ادیان  و 
مسالمت  کنند.صورت  زندگی  اهواز    3  ۀمنطق  آمیز 

،  کوی نفت،  کوی نیرو،  کوروش،  راهملی ،  شامل زیتون
حفاری ،  زرگان،  ادشهربهز ،  آغاجاری،  جواهری،  کوی 

بهلول ،  قائم شهید،  شهرک  ،  شهریور  17،  بنیاد 
طبیعی  ،  زویه،  فدک،  فرهنگیان منابع  و  آباد  علی 

شرکت   المللی بین فرودگاه    .است نفت  و  بزرگ  های 
در  گاز  منطقهاستقسمت    این  و  اهواز    4ی  . 

بیشترین    ایمنطقه شامل    استشهری    توسعۀبا  و 
غیره  بوستان،  سعدی،  گلستان دانشگاه  است  و   .

چمران خوزستان،  شهید  سیمای  صدا  ،  مرکز 
توخوابگاه  جاذبه  و  چمران  دانشگاه  ریستی  های 

راست همان  یا  انوشه    این   در  هافالفلی  ۀخیابان 
دارد قرار  مناطق  شامل    6و    5مناطق    . منطقه 

اهواز    ایحاشیه بهستشهر  که  اراضی ند  و    ی شتر 
و  یا   یهانیزم مشاع  مناطق  مالكن  سند  ت  یفاقد 

بی ،  هستند ساخت ی هانظمی و  در  آنوی  به  ساز  ها 
قسمت    این  گاومیش آباد در   ۀمنطق  خورد.ی چشم م 

عل كه  شده  بهری واقع  ،  ار  یبس  ی اقتصاد  ۀرغم 
عد  م   یاده یمشكالت  وجود  به  گلهی را    یهاآورند. 

خیگاوم در  مدام  د ابان یش  شهر  معابر  و  ده  یها 
چهریم بر  عالوه  و  شهرن  ۀشوند  فضوالت  ،  امناسب 

 . گذارندی م یرا در سطح معابر بر جا ی وانیح

 

 
 سوپردسیژن   افزار نرم مناطق اهواز در    بندی اولویت   3شکل  

 

به میزان ،  نامهپرسش همچنین در طی دو پرسش در  
شه  به  عالقه  شد روندان  پرداخته  آموزش  و    آموختن 

دهد که بیش  که نتایج آن در قالب جداول نشان می 

نی عالقه  می از  افراد  در  از  دادن  یاد  و  یادگیری  به  مند 
 (. 10غالب شهر یادگیرنده بودند )جدول 
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 آموختن و آموزش در شهر یادگیرنده میزان عالقه شهروندان اهواز به  10جدول  

زیاد زیاد متوسط  کم خیلی کم  پرسش  خیلی 
 %21.1 %28.6 %25 %14.1 %10.6 تمایل به آموختن و یادگرفتن 

ن   %22.7 %33.6 %23.4 % 11.2 %8.1 تمایل به آموزش و یاد داد
 مطالعات میدانی نگارندگان :  مأخذ 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع 6
در   گوناگون  اقوام  جمعیت  اهواز    شهرکالن رشد 

همواره    عنوان به خوزستان  استان  در  شهر  نخست 
راستای   در  و  دارد    توسعۀ برای    ریزیبرنامهادامه 

می ،  شهری یادگیرنده  در  بسیا  تأثیرتواند  شهر  ری 
هدف  و  شهر  سردرگ  بی یاموفقیت  از  جلوگیری   می و 

ب داشته  مشارکت  جوانان  و  مسابقات  برگزاری  اشد. 
که موجب    گیرنده استشهروندی از اهداف شهر یاد

شهروندان و حس تعلق بیشتر و جلوگیری از    یای پوی
جوانان   در شودمی مهاجرت  منظور  همین  به    این   . 

به   از    شهرکالن مناطق    بندیاولویت پژوهش  اهواز 
شاخص  بودن  دارا  پرداخته  نظر  یادگیرنده  شهر  های 

های جدید در مورد سواد از  ا استفاده از نظریه بشد.  
که در    یای هی دیگران و بحث هاو یافته نظر یونسکو

و   نظری  شد  ۀپیشینمبانی  آورده  همچنین  ،  تحقیق 
آنها  یافته به  متن  در  که  حاصل  پژوهش  های 

داده ،  مایپرداخته  بیانگرتحلیل  که    این   ها  است 
بودن    شهرکالن  دارا  نظر  از  شهر  مؤلفه اهواز  های 

د  سطحی نامطلوب قرار دار در  کلی    طوربه یادگیرنده  
تعادل    همچنین  و عدم  مختلف  دارای  مناطق  در 

اولویت است ترتیب  اقدام    ۀ نحو  ۀدهندان نشها  . 
اهواز است. نتایج    ۀبه شهر یادگیرند  بی جهت دستیا

در   بندی  می   افزارنرم رتبه  نشان  دسیژن  دهد  سوپر 
لحاظ    2  ۀمنطق از  رتبه  شهر  مؤلفهباالترین  های 

منطقیادگیرن آن  از  بعد  و  است  دارا  را  با    4و    3  ۀده 
ک رتبهاختالف  در  هم  از  می م  قرار  بعد  گیرند. های 

و    تقریبا    6و    5مناطق   اولویت  و  سطح  یک  در 
تری مناطق  نامطلوب  دارند.  قرار  شرایط    6و    5ن 

دارند. در واقع شکاف    2بیشترین شکاف را با منطقه  
مناطق   بین  نابرابری  مناطق    4تا    1و    7و    6،  5با 

است. حقیقت    این  گویای بی یا اولویت   این   ملموس 
در   که  باال    آینده  در  که  یی اهریزی برنامهاست  برای 

اهواز    شهرکالن های شهر یادگیرنده در  بردن شاخص 
گرفت خواهد  مناطق  ،  انجام  با    .است  6و    5اولویت 

سنجش   جهت  اختصاصی  پرسش  دو  تحلیل  در 
مشارکت   برای  اهواز  شهروندان  تمایل  میزان 

و  یادگیرندهای شهروندی  شهر  درصد    70  حدود ،  جاد 
دادن    3/19مقدار    بود.  یاد  و  آموزش  مخالف  درصد 

از حدود    این  بودند.  موافق    کامال  درصد    7/49مقدار 
و   یادگرفتن  و  موافق    کامال  درصد    56/ 3آموختن 

بودند. دیگران  به  شهر    آموزش  تبدیل  برای  بنابراین 
یادگیرنده شهر  به  سازمانمسؤول،  اهواز  و  های  ین 

گس به  ابتدا  باید  تقویت ذینفع  و  در    ترش  امکانات 
کم تامناطق  پرداخته  کمرنگ   این  برخوردار  تر شکاف 

توجه    8و    1صورت همزمان به مناطق  ه ب  تقریبا  شود و  
مر در شهر  العشند. آموزش و یادگیری مادام داشته با

روبه  اقتصادی  کلید  و  ،  رشداهواز  فرهنگی  یکپارچگی 
سیر   از  آن  نجات  برای  اجتماعی  انسجام  افزایش 

بودخوا  یی اقهقر  رویکرده  هد  انتخاب  با    ای که 
خود منحصربه  شمی   فرد  یک  به  یادگیرنده  تواند  هر 

شبک به  و  شود  یادگیر   ۀ تبدیل  شهرهای    ۀ ندجهانی 
بپیوندد. می   یونسکو  بعدی  بر  تحقیقات  عالوه  تواند 

منطقه  هایناحیهتفکیک   ره،  هر  چون    ییامعیا
بندی مناطق دهی و رتبه جمعیت و وسعت را در وزن 

کالن هشت  نماید.    شهرگانۀ  لحاظ  بنابراین  اهواز 
  شهرکالن شهر یادگیرنده در    تقویت معیارهایجهت  

 : شودمی اهواز پیشنهاد 

از    می آرا  می قدی   و زبان   خط   می آموزش عموحفظ و  -1
مند انگیز  ایصائبین  جذب    ۀجهت  و  اهواز  به  سفر 

خارجیعالقه و  داخلی  اهداف    ،مندان  ترتیب  بدین 
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با    - گردشگری و    حفظاقتصادی  قدیم  تمدن 
 آید.فراهم می  ی یا های الزم جهت گردهمجاذبه 

صحیح-2 پرورش  رایگان  ارتقا  بوفالوها   آموزش    ی و 
دامپروران  و  کارگران  جاد  ای،  5و    6  ۀمنطق  مهارت 

،  بوفالوهای کمیاب اهواز  ها جهت صادراتزیرساخت 
سازمان جهت  همکاری  مجوز  ها  و  تسهیالت  اخذ 

بهره  دامپر پروانه  برای  لبنیاتی  برداری  صنایع  و  وران 
گاومیش المان  ،شیر  ساختن  با  م ی  همچنین  نومان  وا 

دل   در  خاطر  شهرکالن بوفالو  در  جمعی    ۀاهواز 
 ساکنان اهواز نقش بندد.

شبک-3 مردم   هایآموزشجامع    ۀ ایجاد  وار  مجازی 
گذاری    ۀ تهی،  اهواز اشتراک  به  برای  پادکست 

 تجربیات با دیگران جهت 

شهروندان  مدنی  رفتارهای  حقوق    یای آشن،  ترویج  با 
آپارتمان ،  شهروندی دفاع  آموزش  ،  نشینیفرهنگ 

بانوان در    هایآموزش و    شخصی  کودکان  به  اخالقی 
 . مدارس

تاکسی-4 آاحداث  رودخان  بیرانی  و    ۀ در  کارون 
آن  کا  زهکشی  اکوسیستم  باحفظ  برگزاری    رون 

آموزشی تاکسی گردشگری  -تورهای  آ در  با    بی های 
در   تفریحی  و  اقتصادی  و    اهواز   شهرکالن اهداف 

 . نواحی به قطب گردشگری این تبدیل

فصلی  -5 ماهیگیری  و  قایقرانی  مسابقات  برگزاری 
تفریحی بازیل و رویال    ۀ و آقایان بین دو اسکلبانوان  

ورزشکار  جوانان  پرورش  به    و  مهارت  آموزش  و 
  سواران و ورزش پارکور در پارک ساحلی اهواز اسکیت

 . و نوجوانانفضای تفریحی جوانان و افزایش 
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