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چ يك ده

در نیم قرن اخیر ،نظریهپردازان توسعه شهری و منطقهای روز به روز به اهمیت تعادل و توازن در توسعه پایدار و مستدام ،پی برده و ضرورت آن
را مورد تأکید قرار دادهاند .بیشتر اندیشمندان بر این نظر متفقاند که توسعه چند قرن اخیر راه نامتعادل را طی کرده و به تبع آن ،پی آمدها یی
داشته است که نه تنها خود تحقق توسعه را زیر هالهای از ابهام برده است ،بلکه نظام هستی و خلقت که بر اساس توازن نهاده شده است را با
خطرهای جدی مواجه ساخته است .حال این پرسش مطرح میشود که آیا زمان آن نرسیده است که به اصول آفرینش بازگشته و راه رفت را
جشده پژوهشی که با هدف آزمون توازن و تعادل در توسعه شهری و منطقهای از طریق بررسی تأثیر دانشگاه بر
تصحیح کرد؟ این مقاله استخرا 
توسعهی منطقهای غرب استان تهران با تأکید بر شهرستان اسالمشهر در سالهای  94 31تا  7931در دوره دکتری صورت گرفت .به منظور
صهای عدالت اجتماعی در توسعه
دستیابی به هدف پژوهش ،این فر یض ه طرح شد که از زمان احداث دانشگاه در شهر اسالمشهر تاکنون شاخ 
صهای توسعه اقتصادی منطقهای در کل منطقه اسالمشهر تحت تأثیر همین دانشگاه بهبود یافته است .از میان جامعه آماری،
فرهنگی و شاخ 
شهای مربوط به تحقیق پاسخ دهند.
تعداد  400نفر به عنوان گروه نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدهاند تا از طریق تکمیل پرسشنامه ،به پرس 
سؤالهای پرسشنامه از پایا یی قابل قبولی برخوردار است .روش تحقیق در این پژوهش کمی -کیفی و از نوع توصیفی -تحلیلی است .در واقع
ششناسی دارای رویکرد کیفی است و هر جا لزوم یافته از تجزیه و تحلیل کّمّمی نیز استفاده شده است .در این راستا از روشهای
محور رو 

تحلیلی  ،SPSSبهره گرفته شده است .برای کنترل رابطهی بین توسعهی منطقه و دانشگاه اسالمشهر ،از نظر شاخصهای توسعه قبل و بعد از
استقرار دانشگاه در منطقه ،با کمک روشهای مختلف ارزیابی شده است .همچنین برای پرهیز از خطا و اطمینان از اینکه این دانشگاه تأثیر
ویژهای بر توسعه منطقه داشته است و این پبشرفت ناشی از عوامل دیگری نبوده ،با استفاده از شیوهی مقایسهای وضعیت این منطقه با مناطقی که
در اثر دانشگاه توسعهیافته یا در اثر نبود دانشگاه از توسعه بازماندهاند ،بهصورت شاهد بررسی شده است .با انجام این پژوهش ،در نهایت ،این
نتیجه حاصل شد ،که دانشگاه اسالمشهر در توسعهی منطقهای غرب استان تهران خصوصًاًا در محدودهی منطقه اسالمشهر ،تأثیر مثبت داشته
یگیرد .در نهایت این
است که این توسعه ابعاد مختلفی ،از جمله توسعهی اقتصادی ،توسعهی سیاسی -اجتماعی و توسعهی فرهنگی را در برم 
یشود و
نتیجه گرفته شده است که با دیدگاه عدالت محوری ،توزیع متعادالنه دانش منطقه ،منجر به تحقق تعادل در توسعه شهری و منطقهای م 
دانشگاه به عنوان نهاد توسعه فرهنگی توانسته است به نهادینه شدن توسعه متعادل شهری و منطقهای از طریق توسعه فرهنگی کمک کند.

واژگان كليدي :عدالت ،آموزش ،توسعه شهری و منطقهای ،توسعه فرهنگی ،دانشگاه ،اسالمشهر.

( -1نویسنده مسئول) sm_1332@yahoo.com
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مقدمه
بدیهی است که توسعه و هر آنچه که بر توسعه تأثیرگذار باشد ،مانند نهاد دانشگاه ،موضوعی با اهمیت است .به این
ترتیب ،انجام این تحقیق از نظر تأثیرگذاری حضور دانشگاه و دانشگاهیان در هر منطقهای بر توسعه آن منطقه
تأثیرگذار است ،الزم بود به این پرسش پاسخ داده شود که حضور دانشگاه در درجه اول باعث توسعه اقتصادی یا
یشود.
فرهنگی م 
یشود که دنیا با آن همه ذخایر و منابع زیرزمینی ،نتوانسته است بدون مراکز علمی
با مرور تاریخ جهان ،مشخص م 
تهای بزرگی دست یابد .توسعه
پیشرفت نماید ولی در سایه توزیع عادالنه علم و دانش ،بشر توانسته است به موفقی 
یرسد پیامدهای ناگواری از نظر رشد غیرمتوازن و ناپایدار
شتابان که عمدتًاًا در دو قرن اخیر صورت گرفته به نظر م 
یبرد بلکه پیامدهای ناگواری برای نظام
جراهه م 
را باعث شده است .این رشد ناپایدار نه تنها روند توسعه را به ک 
آفرینش و حیات به بار بیاورد .بنابراین ،وقت آن رسیده است تا به اصول بازگشته و زندگی متعادلی که مبتنی بر
عدالت در پیش گرفت(.)Habibi, 1989: 21 to 24
یتوانند در توسعهی شهر یا منطقه ایفا نماید زمینهسازی برای ایجاد یک فرهنگ صحیح در
نقشی که مراکز علمی م 
جامعه است .اساس پیشرفت در یک جامعهی شهری وجود یک فرهنگ صحیح و متعالی است که نقشی سازنده در
توسعهی شهرها دارد .یکی از عوامل مهم زمینهساز در پیشرفت و بالندگی جامعه بشری و رواج یک فرهنگ صحیح،
توزیع عادالنه اطالعات علمی بین تعداد هرچه بیشتری از مردم آن شهر یا منطقه است .برای حفظ این فرهنگ در
سطح جامعه باید به مراکز علمی توجه بیشتری گردد تا زمینههای توسعه و پیشرفت در یک جامعهی شهری تحقق
پیدا کند( .)Jafari, 2011نقش دیگری که مراکز علمی در توسعهی یک شهر دارند عبارت است از این که نهادها و
سازمانهای وابسته به مراکز علمی مانند دانشگاه ،با حضور کالبدی و همچنین تشکیل جریانهای ارتباطی،
جریانهای اقتصادی ،منابع انسانی و سایر جریانها ،در منطقهای مورد اثر خود ،باعث توسعهی آن منطقه خواهد شد.
این پژوهش در پی آن است که دریابد چگونه وجود دانشگاه در منطقه باعث توسعهی آن منطقه خواهد شد؟ و البته
یتوان ثابت کرد که اص ًالًال دانشگاه باعث توسعهی منطقهای علمی و
قبل از آن باید دریافت که از دیدگاه علمی آیا م 
فرهنگی تحت تأثیر خود خواهد بود؟(.)Habibi, 1989: 21 to 24
این مقاله سعی دارد به تأثیرهای دانشگاه شهر اسالمشهر بر توسعه فرهنگی منطقه پیرامون آن ،در چارچوب عدالت
اجتماعی بپردازد .در این رابطه ،ابتدا مرور مختصری بر پایههای نظری و تجربههای جهانی استفاده شده صورت
یشود اهداف
یشود .پس از آن با بیان مختصر پیشینه تحقیق ،سعی م 
یگیرد و بر اساس آن ،بیان مسئله ارائه م 
م
تحقیق به روشنی بیان شود .پس از آن ،چگونگی انجام تحقیق و نتایج به دست آمده از انجام آن و در پایان
یشود .دانشگاه در ایران بعد از تأسیس توانست جایگاه ویژهای در امر گسترش و
عبندی نتایج تحقیق ارائه م 
جم 
نالمللی رتبههای مختلفی را به خود اختصاص
توزیع عادالنه آموزش عالی در کشور داشته باشد و حتی در سطح بی 
دهد ،بهطور بدیهی بعد از تأسیس هر واحد دانشگاهی در یک منطقه مسئوالن و مردم آن منطقه ،متوجه بروز تغییرات
و پیشرفتهای مختلف گشتهاند و توسعهی منطقه را بهخوبی احساس کردهاند .این توسعه اگرچه بهخوبی ملموس
است ،اما اطالعات دقیق علمی در مورد چگونگی و فرآیند تأثیرگذاری دانشگاه بر توسعهی منطقه در دست نیست.

بررسی تأثیر دانشگاه بر توسعهی منطقهای 764 ...

به همین علت با توجه به اتفاق نظر جمعی در مورد تأثیر دانشگاه بر توسعه ،این مسئله در ذهن متبادر میگردد که
آیا این برداشت بدیهی دارای واقعیت و استناد علمی نیز است؟
یشده از منابع ،به صورت
ع آ ور 
روش تحقیق در این پژوهش ،کمی-کیفی ،توصیفی-تحلیلی است .اطالعات جم 
توصیفی سازماندهی شده و آن دسته از اطالعات که جنبهی آماری و کمی داشته باشد ،به روش تحلیلی مورد
بررسی قرار گرفت.
روش گردآوری اطال قیرط زا تاع

مطالعهی اسناد و مدارک موجود در کتابخانهها و مراکز اسناد و جستجو در

شبکهی جهانی اینترنت و سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی است .همچنین بهکارگیری روشهای پیمایشی،
تاندرکاران سازمانهای دولتی و غیردولتی،
تکمیل پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبههای عمیق با مردم ،مسئولین ،دس 
یها و واحدهای صنفی فعال ،در این پژوهش انجام شده است .نمونهبرداری یا
نها و تعاون 
شورا و شورایاری ،انجم 
نمونهگیری با استفاده از نمونهگیری خوشهبندی ترکیبی در چند مرحله ،بر مبنای واحد خانوار برای پرسشگری از
مردم مناطق مورد نظر در پژوهش ،نمونهی مورد نیاز از جامعهی آماری را در محالت مورد نظر مشخص شده است.
روش آماری و تجزیه و تحلیل اطالعات و دادهها ،به این صورت است که آن بخش از اطالعات که کّمّمی و متضمن
شهای توصیفی و تبیینی نیز برای
یشود و از رو 
شهای کّمّمی ،تجزیهوتحلیل م 
منابع آماری است ،با استفاده از رو 
نتیجهگیری بهتر ،استفاده شده است .همچنین جهت تحلیل علمی اطالعات کمی استفاده از نرمافزار  ،SPSSدر
تحلیل اطالعات نیز مورد نظر است.
رویکرد نظری و مفهومی
در الگوي شهر ایرانی اسالمی ،عامل مسلط دین اسالم است و به طور حتم تمامی شاخصها و عناصر زندگی اجتماعی
ییابند .یکی از شاخصهای هویت دهنده به شهر ایرانی اسالمی،
و کالبدي شهر بر اساس این عامل نظام و هویت م 
گترین سرمایه آن است که نیاز به مدیریت دارد .مردم یک
موضوع مدیریت آن است .سرمایه انسانی هر شهري بزر 
شهر باید مدیريت داشته باشند که موجب شود ،آنها مطابق آنچه برایشان مفید است ،عمل کنند و آنها را به وسیله
نیرویی از با بررسی تاریخ اقوام گذشته و دیگر :انجام چیزهاي که برایشان زیان بار است ،منع کند( Habibi et al.,

یتوان چهره شهرها را در تاریخ انبیا
 .)1991: 225پیامبران الهی که بخشی از آن در قرآن کریم آمده است ،به خوبی م 
یآید که شهر اسالمی از تقدس خاصی برخوردار است؛ تا جایی که بر
تبیین کرد ،از مجموع آیات الهی چنین برم 
شهرهاي مسلمانان در طول تاریخ اسالم همواره مورد توجه و اهتمام ویژه عالمان و حکمرانی و مدیریت انبیا دین بوده
لگیری اصول مدیریتی شهر اسالمی تاریخی عمدتًاًا به ارزشها و اعتقادهاي فرهنگی بستگی دارد که
است .نحوه شک 
ریشه در ماهیت احکام اسالمی داشته است؛ به طوري که جنبههای گوناگون زندگی مسلمانان و ازجمله ساخت
سکونتگاهها را نیز تحت تأثیر قرار داده است .مدیریت شهرهاي اسالمی و زیست انسانهای مسلمان ،از زاویه معنایی و
معنوي بر کالبد و ساختار شهر اسالمی داراي تعریف خاصی است .در شهر اسالمی صرفًاًا وجود مسجد ،گنبد و
گلدسته و سایر بناهاي اسالمی مالك نیست .بلکه شهر اسالمی متأثر از شهروندان مذهبی است که به شهر هویت
یدهند و معماري و کالبد شهر بر اساس الگوها و معیارهاي ویژه مذهبی و اسالمی
مستقل مذهبی و اسالمی م 
یشود(.)Paya, 2005
ساماندهی م 
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یهای مدیریت بر مبناي آموزههای اسالمی و فرهنگ ایرانی نشأت گرفته از مبانی فکري و عقیدتی اسالمی و
ویژگ 
همچنین وجوه تفاوت با مدیریت در سایر نظامهاست :در مدیریت اسالمى در نگرش مدیران به هویت انسان عالوه بر
یشود که وى الیق
تافزاری و نرمافزاری ،نگرش الهى نیز وجود دارد؛ یعنى به انسان با این دید نگریسته م 
بعد سخ 
کرامت انسانى بوده و مستعد رسیدن به قرب الهى و نیل به مقام جانشینى خداست .در نگرش به کار و کارکنان ،مدیري
یکند ،در حالى که
یداند ،بلکه آن را الهى تلقى م 
که شیوه کار او منبعث از آموزههای اسالمی است ،امور را شخصى نم 
یدهد تا در عرصه تمایالت شخصى
یگردد که به انسان قدرت م 
مدیریت در نظامهای دیگر ،بسان حربهای تلقى م 
خویش کوشش نماید و به اهداف شخصى خود دست یابد(.)Pourahmad et al., 2011: 131 to 152
شهر و جامعه عدالت محور از دیرباز یکی از محوریترین موضوعات هر نوع ایده پردازي و تفکر در حوزههای
اندیشه اسالمی بوده است .از طرف دیگر ساخت شهري عادالنه یکی از مهمترین دغدغههای متفکران حوزه
لگیری این علم بوده است .در بیشتر دهههای قرن بیستم میالدي توجه به عدالت از
برنامهریزی شهري از ابتداي شک 
یگرفتند ،اما از دهه  1970به بعد با
دریچه نگاه متفکران سوسیالیستی بود که عمدتًاًا در جبهه سیاسی بلوك شرق قرار م 
یهای اخالقی و سیاسی وارد
ع گی ر 
انتشار کتاب اثرگذار جان رالز با عنوان نظریه عدالت ،توجه به عدالت فارغ از موض 
جریان اصلی نظریهپردازی غرب گردید(.)Habibi, 1992: 62 to 85
یاش در قرن بیستم تا دهه  1980متکی بر رویکردهاي
اندیشه شهر عدالت محور نیز به تبع آبشخورهاي فلسف 
سوسیالیستی بود ولی پس از آن در جریان اصلی نظریه شهرسازي که عمدتًاًا مبتنی بر رویکردهاي فردگرایانه است
اندیشه پردازي درباره آن آغاز شد(.)Tarbetinezhad, 2002نظریههای شهري معطوف به عدالت از تنوع و گوناگونی
قتر این نظریهها و تشخیص روشنتر تمایز آنها با
فراوانی برخوردارند ،از این رو ضروري است به منظور درك دقی 
هم یک گونه شناسی کلی از این نظریهها صورت پذیرد تا مقایسه این تفکرات با یکدیگر تسهیل گردد .با بررسی
یتوان دریافت سه گونه اصلی از یکدیگر قابل تمایزند:
تگیریهای فکري نظریههاي شهري مرتبط با عدالت م 
جه 
پگرا :مبتنی بر تفکرات مارکس بوده و اندیشه سوسیالیسم را به عنوان شیوه کارآمد رسیدن به عدالت در
اندیشههای چ 
یپذیرند و بر این باورند که نظام سرمایهداری ذاتًاًا ناعادالنه بوده و قابل اصالح نیست لذا باید نظام
فضاي شهري م 
اجتماعی ،اقتصادي و سیاسی دیگري جایگزین آن گردد که متکی بر توجه به جامعه و اقتصاد و برنامهریزی
یدهند نه به فرد .اندیشههای راستگرا :مبتنی بر اندیشه
سوسیالیستی باشد .این اندیشهها اصالت را به جامعه م 
فردگراي لیبرالی بوده و با این که ممکن است به نظام اقتصادي و سیاسی موجود غرب انتقادهایی داشته باشند اما در
یهای موجود
یتوان با رفع کاست 
یپذیرند و بر این باورند که م 
کل نظام سرمایهداری را به عنوان ساختار اساسی جامعه م 
یدهند نه به
در همین نظام ،به شرایطی عادالنهتر دست یافت( .)Habibi, 1992: 62-85این اندیشهها اصالت را به فرد م 
جامعه .اندیشههای پسامدرن :اغلب ملهم از آثار نظریه انتقادي و فلسفههای پسامدرن بوده و انتقادهایی اساسی به نظام
پگرایان به انقالب و به هم زدن کل ساختار جامعه سرمایهداری لیبرال
یسازند اما مانند چ 
حاکم سرمایهداری وارد م 
اعتقادي ندارند بلکه به اصالحات ساختاري و تغییر نگرش به جهان نظر دارند .نقطه محوري اندیشههای پسامدرن،
مخالفت با شیوه تفکر اثباتی و مقابله با مرجعیت در همه شئون فکري ،اجتماعی و اقتصادي است .اندیشههای پست

بررسی تأثیر دانشگاه بر توسعهی منطقهای 964 ...

یدهند .در ادامه دیدگاههای متفکران مختلف در دستهبندی سه گانه فوق ارائه
مدرن به آزادي اصالت م 
یگردد(.)Taghipour, 1992
م
دیوید هاروی موافق این امر است که عدالت ،آن گونه که در قانون دولتهای سرمایهداری بیان شده بازتاب منافع طبقه
حاکم است؛ اما باور ندارد که واژه عدالت بتواند نیروي بسیج کننده قدرتمندي را براي کنش سیاسی خلق کند .او
یتواند ایدئال
یداند ولی معتقد است که هرکس م 
تصور هر مفهومی از عدالت را فارغ از زمان و مکان اشتباه م 
آرمانشهری خود را از روابط اجتماعی بسازد ،هرچند با ساخت ایدئال آرمان شهري از فرم فضایی مخالف است.
یتواند از طریق تعامل ارتباطی حاصل شود ،بلکه باید
هاروي بر این نظر است که چنین ایده آلی از روابط اجتماعی نم 
از طریق دگرگونی ساختار طبقاتی جامعه انجام پذیرد که وابسته به ایجاد آگاهی انقالبی میان استثمارشوندگان
است( .)Habibi and Ahari, 1993: 22استوارت میل تشریح شد در چارچوب سنت لیبرالی راهنمایی را براي
تها ارائه کرد .مصلحت عمومی فایدهگرایی ،آرمان برابري را از طریق ارائه مفهوم در نظام
تصمیمگیری توسط دول 
یشود و چیزي
فکري لیبرال گنجاند .مصلحت مومی به عنوان استاندارد مناسب براي ارزیابی سیاستها در نظر گرفته م 
یکند(.)Jafari, 2011
است که بیشترین خیر را نصیب بیشترین تعداد افراد م 

نمودار  :1فرآیند استخراج شاخصها با توجه به مرور متون(مرور تجارب و مرور دیدگاههای نظری) و انطباق آن با روش کار
)Source: (Research findings

منطقه مورد مطالعه
شهرستان اسالمشهر با مساحت  ۱۹۵کیلومتر یکی از شهرستانهای استان تهران است.
این شهرستان در جنوب غربی استان تهران قرار دارد و مرکز آن شهر اسالمشهر است .این شهرستان از شرق و جنوب
به ری از غرب به رباط کریم و از شمال غرب به شهریار  845نفر_  ، ۶۲۰محدود است .این شهرستان در سال ۱۳۹۵
یباشند .شهرستان سکنی دارند( Hatami Nejad,
 ۲۶۹نفر _  ۲۷۹نفر آن مرد و  _ ۳۳۸جمعیت داشت که  ۲۸۲آن زن م 

.)2006: 102 to 123
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نقشه  :1موقعیت شهرستان اسالمشهر در استان تهران
)Source: (https://www.cwejournal.org

نقشه  :2شهرستان اسالمشهر

)Source: (http://radiotehran.ir

شهرستان اسالمشهر یکی از شهرهای استان تهران ،در جنوب غربی شهر تهران بر سر راه ارتباطی جاده ساوه قرار
گرفته و از طریق بزرگراههای قدیم و جدید تهران -ساوه و همچنین راه آن تهران به جنوب کشور و سایر استانهای
همجوار ارتباط دارد .فاصله آن تا مرکز شهر تهران حدود  ۱۵کیلومتر است .اسالمشهر در سال  1373از سوی وزارت
کشور به عنوان یکی از شهرستانهای تابعه استان تهران اعالم شد .وسعت شهرستان در حدود  ۱۹۵کیلومتر مربع است
و دارای  ۲بخش ۴ ،دهستان و  ۴۹روستا است .این شهرستان در منطقه دشت آبرفتی جنوب غربی تهران واقع شده و
ارتفاع آن از سطح دریا در حدود  1300یا  1250متر است .شهرستان ،قطار شهری در حال احداث دارد .تقسیمات
کشوری این شهرستان ،بنابرآنچه در نتایج آمارگیری سرشماری سال  ۱۳۸۵کل کشور آمده است ،برحسب بخش ،شهر،
دهستان و روستا به شرح زیراست .اسالمشهر از  ۶منطقه تشکیل شده که مناطق  ۱و ۲مرکزی و منطقه  ۳آن شهرک
واوان ،منطقه  ۴شاطره منطقه ۵شهرک میان آباد (امام حسین) است( Statistics Center of Iran, 2006, results of

.)general census of population and housing in Islamshahr city, 2006, 1996, 1997
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نقشه  :1محدوده اسالمشهر و حومه )Source: (http://radiotehran.ir

نقشه  :2کاربری اراضی شهر اسالمشهر
)Source: (http://radiotehran.ir

یافتههای پژوهش
شاخصهاي توصيفی مربوط به جنسیت محاسبه شد و نتايج در جدول  2ارائه شده است.
جدول  :2فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص جنسیت
درصد فراوانی

متغیرها

فراوانی

زن

002

50.0

مرد

002

50.0

کل

400

100.0

Source: Research findings

فراوانی تجمعی
50.0
100.0
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شهای هردو جنس بر نتایج آماری است.
انتخاب پاسخدهندگان از دو جنس به صورت مساوی با هدف کنترل تأثیر گرای 

شاخصهای توصيفی مربوط به شهر محل اقامت محاسبه شد و نتايج در جدول  3ارائه شده است.
جدول  :3فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص شهر محل اقامت
متغیرها

درصد فراوانی

فراوانی

فراوانی تجمعی

اسالمشهر

150

37.5

37.5

چهاردانگه

60

15.0

52.5

15.0

67.5

احمدآباد

50

5 2. 1

80.0

فيروز بهرام

40

10.0

90.0

چيچكلو

40

10.0

کل

400

100.0

60

واوان

100.0

Source: Research findings

یدهد.
خدهندگان را با توجه به شهر يا منطقه محل اقامت را نشان م 
جدول  3توزیع پاس 
شاخصهای توصيفی مربوط به سن محاسبه شد و نتايج در جدول  4ارائه شده است.
جدول  :4فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص سن
فراوانی

متغیرها
زیر  02سال

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

36

9.0

9.0

 21تا  30سال

48

12.0

0 1. 2

 31تا  40سال

72

18.0

39.0

 41تا  50سال

96

0.4 2

63.0

 15تا  60سال

92

0 3. 2

86.0

باالتر از  60سال

56

.0 41

100.0

کل

400

100.0

Source: Research findings

ت کنندگان بین سنین  41تا  50سال ( 24 /0درصد) و سنین  15تا  60سال (23 /0
یدهد بیشتر شرک 
نتایج نشان م 
درصد) هستند.
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان تحصیالت محاسبه شد و نتايج در جدول  5ارائه شده است.
جدول  :5فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص تحصیالت
درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

5 1. 1

5 1. 1

فراوانی

متغیرها
دیپلم

92

0 3. 2

.5 43

فوق دیپلم

60

15.0

49.5

لیسانس

132

33.0

82.5

فوق لیسانس

50

5 2. 1

95.0

46

زیر دیپلم

دکترا

02

کل

400

100.0

5.0
100.0

Source: Research findings

یدهد بیشتر شرکت کنندگان دارای تحصیالت لیسانس  33 /0درصد هستند.
نتایج نشان م 
شاخصهای توصيفی مربوط به شغل محاسبه شد و نتايج در جدول  6ارائه شده است.
جدول  :6فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص شغل
متغیرها
آزاد

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

120

30.0

30.0

دولتی

002

50.0

80.0

بیکار

80

0 0. 2

کل

400

100.0

Source: Research findings

100.0
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یدهد  50 /0درصد از پاسخدهندگان داراي مشاغل دولتي و  30 /0درصد دارای شغل آزاد و  02/0درصد
نتایج نشان م 
هم ب كي ار هستند.
شاخصهای توصيفی مربوط به مدت زمان اقامت در منطقه محاسبه شده و نتايج در جدول  7ارائه شده است.
جدول  :7فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص مدت زمان اقامت
فراوانی

متغیرها

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

 51سال

56

.0 41

.0 41

 61تا  02سال

96

0.4 2

38.0

 21تا  25سال

841

37 .0

75.0

بيشتر از  25سال

100

0 5. 2

100.0

کل

400

100.0

Source: Research findings

هدف انتخاب افرادي بود كه مدت زمان زيادي است كه در اين مناطق ساكن هستند.
تهای سياسي و  NGOهاي سياسي بر اثر گسترش دانشگاه
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان افزايش فعالی 
محاسبه شد و نتايج در جدول  8ارائه شده است.
تهای سياسي
جدول  :8فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص افزايش فعالی 
متغیرها

فراوانی

خيلي كم

0

كم

61

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی
0

0

4.0

4.0

متوسط

60

15.0

19.0

زياد

204

51.0

70.0

خيلي زياد

120

30.0

کل

400

100.0

100.0

Source: Research findings

تهای سياسي و  NGOهاي سياسي بر اثر گسترش دانشگاه در منطقه از دید
یدهد میزان افزايش فعالی 
نتایج نشان م 
پاسخ دهندگان در حد زياد است.
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان ساخت و ساز در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه در جدول  9ارائه شده است.
جدول  :9فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص ساخت و ساز
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

0

0

0

كم

12

3/0

3/0

متوسط

41

10 /3

13 /3

221

55 /3

68 /5

26 1

31 /5

100 /0

400

100 /0

زياد
خيلي زياد
کل

Source: Research findings

یدهد میزان ساخت و ساز در منطقه بر اثر حضور دانشگاه در منطقه از دید پاسخ دهندگان در حد باال
نتایج نشان م 
ارزيابي شده است.
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان افزايش و رونق يافتن كسب و كار در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه محاسبه
شد و نتايج در جدول  10ارائه شده است.
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جدول  : 10فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص كسب و كار
متغیرها

فراوانی

خيلي كم
كم

درصد فراوانی

0

0

0

8

2/0

2/0

72

81/0

02/0

متوسط
زياد
خيلي زياد

فراوانی تجمعی

162

40 /5

60 /5

58 1

93/5

100 /0

400

100 /0

کل

Source: Research findings

یدهد میزان افزايش و رونق يافتن كسب و كار در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه از دید پاسخ دهندگان
نتایج نشان م 
در حد باال ارزيابي شده است.
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان قيمت مسكن و ساختمان در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه محاسبه شد و نتايج
در جدول  11ارائه شده است.
جدول  :11فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص قيمت مسكن
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

0

0

0

كم

24

6/0

6/0

متوسط

64

61/0

22 /0

002

50 /0

72 /0

خيلي زياد

112

28 /0

100 /0

کل

400

100 /0

زياد

Source: Research findings

یدهد قيمت مسكن و ساختمان افزايش يافته است.
نتایج نشان م 

شاخصهای توصيفی مربوط به میزان افزايش اجارهبها در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه محاسبه شد و نتايج در
جدول  12ارائه شده است.
جدول  : 12فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص اجارهبها
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

0

0

0

كم

24

6/ 0

6/ 0

متو س ط

64

61/ 0

22 /0

زياد

217

54 /3

76 /3

خيلي زياد

95

23 /8

100 /0

کل

400

100 /0

Source: Research findings

یدهد قيمت اجارهبها در منطقه در اثر حضور دانشگاه افزايش يافته است.
جدول  12نشان م 
شاخصهای توصيفی مربوط به ميزان امنيت در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه محاسبه شده است.
جدول  : 13فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص ميزان امنيت
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

0

0

0

0

0

58

5.4 1

5.4 1

كم

28 1

32.0

46.5

خيلي زياد

214

53.5

100.0

کل

400

100.0

متو س ط
زياد

0

Source: Research findings
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نتایج نشاندهندهی افزايش ميزان امنيت در منطقه در اثر گسترش دانشگاه است.
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان وقوع جرم و جنايت در منطقه نسبت به گذشته بر اثر گسترش دانشگاه
محاسبه شد و نتايج در جدول  14ارائه شده است.
جدول  : 14فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص میزان وقوع جرم و جنايت
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

124

31 /0

31 /0

كم

202

50 /5

18/5

متوسط

74

81/5

100 /0

0

0

زياد

0

خيلي زياد

0

کل

0

400

0

100 /0

Source: Research findings

نتایج نشان دهندهی كاهش وقوع جرم و جنايت در منطقه در اثر گسترش دانشگاه است.
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان امكانات و خدمات شهري در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه محاسبه شد و
نتايج در جدول  51ارائه شده است.
جدول  : 15فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص امكانات و خدمات شهري
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

0

0

0

02

5/0

5/0

64

61/0

21 /0

كم
زياد

002

50 /0

71 /0

خيلي زياد

16 1

0

100 /0

متوسط

کل

100 /0

400

Source: Research findings

نتایج نشان دهندهی افزايش امكانات و خدمات شهري در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه است.
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان حمل و نقل درون و برون شهري در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه محاسبه
شد و نتايج در جدول  61ارائه شده است.
جدول  : 16فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص میزان حمل نقل درون و برون شهري
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

0

0

0

كم

0

0

0

متوسط

44

11 /0

11 /0

زياد

58 1

93/5

50 /5

خيلي زياد

98 1

49 /5

400

100 /0

کل

1000 /0

Source: Research findings

لونقل درون و برون شهري در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه بيشتر شده است.
یدهد میزان امكانات حم 
نتایج نشان م 
اكثر افراد امكانات حمل و نقل درون و برون شهري را متوسط رو به باال ارزيابي کردهاند.
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان رشد مراكز فرهنگي ،دسترسي به كتاب ،نشر و اطالعات و چاپ در منطقه بر
اثر گسترش دانشگاه محاسبه شد و نتايج در جدول  17ارائه شده است.
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جدول  : 17فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص میزان رشد مراكز فرهنگي
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

0

0

0

كم

0

0

0

متوسط

44

11 /0

11 /0

زياد
خيلي زياد
کل

112

28 /0

93/0

442

16/0

100 /0

400

100 /0

Source: Research findings

یدهد میزان رشد مراكز فرهنگي ،دسترسي به كتاب ،نشر و اطالعات و چاپ در منطقه بر اثر گسترش
نتایج نشان م 
دانشگاه بيشتر شده است.
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان سطح رشد سواد در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه محاسبه شد و نتايج در
جدول  81ارائه شده است.
جدول  : 18فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص میزان رشد سواد
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

0

0

0

0

0

113

28 /2

28 /2

كم

0

زياد

227

56 /8

85 /0

خيلي زياد

60

51/0

100 /0

کل

400

100 /0

متوسط

Source: Research findings

یدهد سطح سواد در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه بيشتر شده است .اكثر افراد رشد سطح سواد را
نتایج نشان م 
متوسط رو به باال ارزيابي کردهاند.
شها و الگوها در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه محاسبه شد
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان تغ يي ر باورها و ارز 
و نتايج در جدول  19ارائه شده است.
شها
جدول  : 19فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص میزان تغ يي ر باورها و ارز 
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

0

0

0

02

5/0

5/0

48

12 /0

17 /0

كم
زياد

256

46 /0

18/0

خيلي زياد

76

19 /0

100 /0

کل

400

100 /0

متوسط

Source: Research findings

نتایج نشان دهندهی تغ يي ر باورها و ارزشها و الگوها در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه است كه نشان دهندهی تغ يي ر
شهای اكثر مردم منطقه است.
در الگوها و باورها و ارز 
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان پررنگ شدن نقش زنان و حضور آنان در جامعه بر اثر گسترش دانشگاه
محاسبه شد و نتايج در جدول  02ارائه شده است.

بررسی تأثیر دانشگاه بر توسعهی منطقهای 774 ...
جدول  : 20فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص میزان حضور زنان در جامعه
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

خيلي كم

0

فراوانی تجمعی

0

0

كم

12

3/0

3/0

متوسط

60

51/0

81/0

زياد

216

54 /0

72 /0

خيلي زياد

112

28 /0

100 /0

کل

400

100 /0

Source: Research findings

نتایج جدول  02نشان دهندهی میزان پررنگ شدن نقش زنان در جامعه و حضور آنها در منطقه بر اثر گسترش
دانشگاه است اكثر افراد بر پررنگ شدن نقش زنان در جامعه اعتقاد داشتند.
شاخصهای توصيفی مربوط به تحصيل خود و اعضاي خانواده در دانشگاه محاسبه شد و نتايج در جدول  21ارائه
شده است.
جدول  : 21فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص تحصيل
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

77/0

77/0

بله

308

خير

92

23 /0

کل

400

100 /0

100 /0

Source: Research findings

یدهد  77/0درصد از مردم خود و يا يكي از اعضاي اصلي خانواده خود (والدين ،فرزندان ،خواهر و
نتایج نشان م 
برادر) در دانشگاه تحصيل کردهاند.
شاخصهای توصيفی مربوط به مراجعه به دانشگاه محاسبه شد و نتايج در جدول  22ارائه شده است.
جدول  :22فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص مراجعه به دانشگاه
درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

بله

288

72 /0

72 /0

متغیرها

فراوانی

خير

112

28 /0

کل

400

100 /0

100 /0

Source: Research findings

نتایج ميزان مراجعه مردم منطقه به دانشگاه براي انجام امور شخصي خود و يا ديگر اعضاي خانواده و دوستان و
یدهد.
آشنايان را نشان م 
یها ،جشنها و مراسمهای دانشگاه محاسبه شد و
شها ،درس گروه 
شاخصهای توصيفی مربوط به شركت در همای 
نتايج در جدول  23ارائه شده است.
جدول  : 23فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص شركت در برنامههای دانشگاه
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

بله

272

68.0

68.0

خير

28 1

32.0

100.0

کل

400

100.0

Source: Research findings

نها و
یدهد  68 /0درصد از افراد یا اعضای درجه یک خانوادهی آنها در همایشها ،سمينارها ،جش 
نتایج نشان م 
یشود شركت کردهاند.
مراسمهای مذهبي كه در دانشگاه برگزار م 
شاخصهای توصيفی مربوط به افزايش مهاجرت به منطقه محاسبه شد و نتايج در جدول  24ارائه شده است.
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جدول  : 24فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص افزايش مهاجرت
متغیرها

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

بله

286

71.5

71.5

خير

114

28.5

100.0

کل

400

100.0

Source: Research findings

یدهد  71 /5درصد از مردم عقيده دارند گسترش دانشگاه در افزايش مهاجرت به اين مناطق تأثیر داشته
نتایج نشان م 
است.
شاخصهای توصيفی مربوط به افزايش اشتغال در منطقه محاسبه شد و نتايج در جدول  5- 24ارائه شده است.
جدول  : 25فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص افزايش اشتغال
فراوانی

متغیرها

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

بله

332

83.0

83.0

خير

68

17.0

100.0

کل

400

1 00.0

Source: Research findings

یدهد كه گسترش دانشگاه در افزايش اشتغال در منطقه تأثير داشته است.
نتایج نشان م 
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان اشتغال در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه محاسبه شد و نتايج در جدول 26
ارائه شده است.
جدول  : 26فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص میزان اشتغال
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

خيلي كم

0

0

0

24

6.0

6.0

كم

فراوانی تجمعی

متوسط

44

11.0

17.0

زياد

032

57 /5

74 /5

خيلي زياد

102

75 /5

کل

400

100 /0

100 /0

Source: Research findings

نتایج نشان دهندهی میزان اشتغال در منطقه بر اثر گسترش دانشگاه است اكثر افراد بر افزايش اشتغال در جامعه
اعتقاد داشتند.
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان امكانات ارتباطي در منطقه كه به دانشگاه وابستگي دارند ،محاسبه شد و نتايج
در جدول  27ارائه شده است.
جدول  : 27فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص میزان امكانات ارتباطي
متغیرها

فراوانی

خيلي كم

0

كم

02

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

0

0

5.0

5.0

متوسط

76

19.0

0.4 2

زياد

212

53.0

77.0

خيلي زياد

92

0 3. 2

100.0

کل

400

100.0

Source: Research findings

نتایج نشان دهندهی میزان وابستگي امكانات ارتباطي در منطقه به دانشگاه است و نشان میدهد كه امكانات ارتباطي

بررسی تأثیر دانشگاه بر توسعهی منطقهای 974 ...

و جادهای در منطقه در اثر گسترش دانشگاه و نياز دانشگاه به امكانات ارتباطي و جادهای در افزايش يافته است.
شاخصهای توصيفی مربوط به نقش دانشگاه در توسعه در منطقه محاسبه شد و نتايج در جدول  28ارائه شده است.
جدول  : 28فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص نقش دانشگاه در توسعه
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

بله

673

.0 49

.0 49

خير

24

6.0

کل

400

100 /0

100.0

Source: Research findings

یدهد  94 /0درصد از مردم بر نقش دانشگاه در گسترش توسعه منطقه تأکید داشتند.
نتایج نشان م 
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان تأثیر دانشگاه بر رشد و توسعه منطقه ،محاسبه شد و نتايج در جدول 29
ارائهشده است.
جدول  : 29فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص میزان تأثير دانشگاه بر توسعه منطقه
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

0

0

0

0

كم

0

0

13 /8

13 /8

204

15/0

64 /8

141

35 /3

100 /0

400

100 /0

55

متوسط
زياد
خيلي زياد
کل

Source: Research findings

یدهد.
نتایج نشان دهندهی میزان تأثیر دانشگاه بر رشد و توسعه منطقه است و تأثیر دانشگاه بر رشد منطقه را نشان م 
شاخصهای توصيفی مربوط به پيشنهاد مهاجرت به منطقه محاسبه شد و نتايج در جدول  30ارائه شده است.
جدول  :03فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص پيشنهاد مهاجرت به منطقه
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

بله

327

خير

73

18.3

کل

400

100.0

فراوانی تجمعی
81.8

81.8

100.0

Source: Research findings

خدهندگان در صورت نياز پيشنهاد زندگي كردن در اين منطقه را به اعضاي خانواده ،فاميل
یدهد كه پاس 
نتایج نشان م 
یدهند.
و دوست و آشنايان م 
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان توسعهی فرهنگي در منطقه ،محاسبه شد و نتايج در جدول  31ارائه شده است
جدول  : 31فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص میزان توسعهی فرهنگي
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

0

0

0

كم

0

0

0

متوسط

44

11 /0

11 /0

زياد

002

50 /0

16/0

خيلي زياد

56 1

93/0

100 /0

400

100 /0

کل

Source: Research findings

نتایج نشان دهندهی میزان توسعهی فرهنگي در منطقه است و ميزان تأثير دانشگاه بر توسعهی فرهنگي را نشان
یدهد.
م
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شاخصهای توصيفی مربوط به میزان توسعه سياسي -اجتماعي در منطقه ،محاسبه شد و نتايج در جدول  32ارائه
شده است.
جدول  : 32فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص میزان توسعهی سياسي -اجتماعي
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

0

0

0

0

0

0

60

51/0

51/0

كم

88 1

47.0

62.0

خيلي زياد

152

38.0

100.0

کل

400

100.0

متوسط
زياد

Source: Research findings

جدول  32نشان دهندهی میزان توسعه سياسي -اجتماعي در منطقه است و ميزان تأثیر دانشگاه بر توسعهی سياسي-
یدهد .ارزيابي افراد از ميزان توسعه سياسي -اجتماعي در منطقه باالست.
اجتماعي را نشان م 
شاخصهای توصيفی مربوط به میزان توسعهی اقتصادي در منطقه ،محاسبه شد و نتايج در جدول  33ارائه شده
است.
جدول  :33فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی در شاخص میزان توسعهی اقتصادي
متغیرها

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

خيلي كم

0

0

0

كم

0

0

0

متوسط

77

19 /3

19 /3

012

52.5

71.8

خيلي زياد

113

28.3

100.0

کل

400

100 /0

زياد

Source: Research findings

نتایج نشان دهندهی میزان توسعهی اقتصادي در منطقه است و ميزان تأثیر دانشگاه بر توسعهی اقتصادي را نشان
یدهد .ارزيابي افراد از ميزان توسعهی اقتصادي باالست.
م
بررسي نمرات ميانگين شهرها و مناطق غرب تهران در شاخص توسعه محاسبه شد و نتايج در جدول  34ارائه شده
است.
جدول  : 34نمرات ميانگين مناطق در شاخص توسعه
شهرها
اسالمشهر

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

حداقل

حداكثر

150

4.60

73 .

3.00

5.00

چيچكلو

40

84 4.

86 .

3.00

5.00

چهاردانگه

60

04 4.

72 .

3.00

5.00

واوان

60

4.32

74 .

3.00

5.00

احمد آباد مستوفي

50

4.25

84 .

3.00

5.00

فيروز بهرام

40

4.12

3.00

5/ 00

كل

4 00

4/ 36

3/ 00

5/ 00

0/ 76
77.

Source: Research findings

یدهد .همانگونه كه مشخص
نتایج جدول فوق ميانگين شاخص توسعه را در شهرها و مناطق غرب تهران نشان م 
است ميانگين شاخص توسعه در مناطق مختلف موردمطالعه باالست .ميانگين كل توسعه مناطق برابر با)(36/4=M

است .طبق نتایج جدول در ميانگين شاخص توسعه در شهر اسالمشهر (  )M=4/ 60از ديگر شهرها بيشتر است و
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كمترين ميانگين مربوط به منطقه فيروز بهرام (  )M=4/ 12است .میانگین بقیهی مناطق در جدول آمده است.
تحليل نتايج تحقيق
فرضيه  :1بین توسعهی فرهنگي و توسعهی سياسي -اجتماعي در منطقه رابطه وجود دارد.
به منظور بررسي اين فرضيه ،ضریب همبستگی پیرسون بین توسعهی فرهنگي و سياسي -اجتماعي محاسبه شد.
نتايج در جدول  35ارائه شده است.
جدول  : 35ضريب همبستگي پیرسون براي رابطهی توسعهی فرهنگي و توسعه سياسي -اجتماعي
تعداد

متغیرها
توسعه فرهنگي و سياسي-اجتماعي

400

سطح معنادار

ضریب همبستگی

0/ 001

** 0/ 733

**=P< 01/0 *=P<05/0
Source: Research findings

يدهد كه بين توسعهی فرهنگي و توسعهی سياسي -اجتماعي (  )733/0 = r،P =0/ 001در
نتايج جدول  35نشان م 
سطح  0/ 01رابطه معنادار وجود دارد .به طوری که با افزایش توسعهی فرهنگي ،شاخص توسعهی سياسي -اجتماعي
یشود و این نشان
یشود و بالعکس با کاهش توسعهی فرهنگي ،توسعهی سياسي -اجتماعي کاهش م 
بیشتر م 
یسازد.
دهندهی رابطه مثبت و معنادار بین این دو متغیر است و همچنين وجود رابطه بين ابعاد توسعه را مشخص م 
يعني با افزايش توسعهی فرهنگي در جامعه میتوان توسعهی سياسي -اجتماعي را در جامعه وسعت بخشيد.
فرضيه  :2بین توسعهی فرهنگي و توسعهی اقتصادي در منطقه رابطه وجود دارد.
به منظور بررسي اين فرضيه ،ضریب همبستگی پیرسون بین توسعهی فرهنگي و توسعهی اقتصادي محاسبه شد.
نتايج در جدول  36ارائه شده است.
جدول  : 36ضريب همبستگي پیرسون براي رابطه توسعهی فرهنگي و توسعهی اقتصادي
متغیرها
توسعه فرهنگي و اقتصادي

تعداد
400

ضریب همبستگی
**0/717

**=P< 01/0 *=P<05/0
Source: Research findings

سطح معنادار
0/ 001

يدهد كه بين توسعهی فرهنگي و توسعهی اقتصادي (  )717/0 = r،P =0/ 001در سطح 0/ 01
نتايج جدول  36نشان م 
یشود و
رابطه معنادار وجود دارد .به طوری که با افزایش توسعهی فرهنگي ،شاخص توسعهی اقتصادي هم بیشتر م 
یشود و این نشان دهندهی رابطه مثبت و معنادار
بالعکس با کاهش توسعهی فرهنگي ،توسعهی اقتصادي کاهش م 
بین این دو متغیر است و همچنين وجود رابطه بين ابعاد توسعه را مشخص میسازد .يعني با افزايش توسعهی
یتوان توسعهی اقتصادي را در جامعه وسعت بخشيد.
فرهنگي در جامعه م 
فرضيه  :3بین توسعه سياسي  -اجتماعي و توسعه اقتصادي در منطقه رابطه وجود دارد.
به منظور بررسي اين فرضيه ،ضریب همبستگی پیرسون بین توسعهی سياسي  -اجتماعي و توسعهی اقتصادي
محاسبه شد .نتايج در جدول  37ارائه شده است.
جدول  : 37ضريب همبستگي پیرسون براي رابطه توسعهی سياسي– اجتماعي و توسعهی اقتصادي
متغیرها
توسعه اقتصادي و سياسي-اجتماعي

تعداد
400

ضریب همبستگی
** 0/1 80

**=P< 01/0 *=P<05/0
Source: Research findings

سطح معنادار
0/ 001
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يدهد كه بين توسعهی سياسي -اجتماعي و توسعهی اقتصادي (  )801/0 = r،P =0/ 001در
نتايج جدول  37نشان م 
سطح  0/ 01رابطه معنادار وجود دارد .به طوری که با افزایش توسعهی سياسي -اجتماعي ،شاخص توسعهی
یشود و این نشان
یشود و بالعکس با کاهش توسعه سياسي -اجتماعي ،توسعهی اقتصادي کاهش م 
اقتصادي بیشتر م 
دهندهی رابطهی مثبت و معنادار بین این دو متغیر است و همچنين وجود رابطه بين ابعاد توسعه را مشخص
یتوان توسعهی اقتصادي را در جامعه وسعت
یسازد .يعني با افزايش توسعهی سياسي -اجتماعي در جامعه م 
م
یدهد كه
یدهد و نشان م 
بخشيد و افزايش داد .بررسي سه رابطهی فوق وابستگي ابعاد توسعه را به هم نشان م 
یتواند روي ديگر ابعاد اثر بگذارد.
كاهش يا افزايش يكي از ابعاد توسعه ،م 
فرضيه  :4بین گسترش و توسعه دانشگاه و توسعه فرهنگي در منطقه رابطه وجود دارد.
به منظور بررسي اين فرضيه ،ضریب همبستگی پیرسون بین گسترش دانشگاه و توسعهی فرهنگي محاسبه شد .نتايج
در جدول  38ارائه شده است.
جدول  : 38ضريب همبستگي پیرسون براي رابطه گسترش دانشگاه و توسعه فرهنگي
متغیرها
گسترش دانشگاه و توسعه فرهنگي

ضریب همبستگی

تعداد

** 0/ 823

400

**=P< 01/0 *=P<05/0
Source: Research findings

سطح معنادار
0/ 001

يدهد كه بين گسترش دانشگاه و توسعهی فرهنگي (  )823/0 = r،P =0/ 001در سطح 0/ 01
نتايج جدول  38نشان م 
رابطه معنادار وجود دارد .به طوری که با گسترش و توسعهی دانشگاه در منطقه ،توسعهی فرهنگي هم افزايش پيدا
یشود؛ و این نشان دهندهی رابطهی
یکند و بالعکس با کاهش توسعهی دانشگاه ،توسعهی فرهنگي هم کاهش م 
م
مثبت و معنادار بین این دو متغیر است .يعني با گسترش و توسعهی دانشگاه میتوان توسعهی فرهنگي را در سطح
مناطق به طور وسيع افزايش داد.
فرضيه  :5بین گسترش و توسعه دانشگاه و توسعه سياسي  -اجتماعي در منطقه رابطه وجود دارد.
به منظور بررسي اين فرضيه ،ضریب همبستگی پیرسون بین گسترش دانشگاه و توسعه سياسي – اجتماعي محاسبه
شد .نتايج در جدول  93ارائه شده است.
جدول  :39ضريب همبستگي پیرسون براي رابطه گسترش دانشگاه و توسعهی سياسي – اجتماعي
تعداد

متغیرها
گسترش دانشگاه و توسعه سياسي -
اجتماعي

ضریب همبستگی

400

** 0/ 785

سطح معنادار
0/ 001

**=P< 01/0 *=P<05/0
Source: Research findings

يدهد كه بين گسترش دانشگاه و توسعهی سياسي– اجتماعي (  )785/0 = r،P =0/ 001در
نتايج جدول  19نشان م 
سطح  0/ 01رابطه معنادار وجود دارد ،به طوری که با گسترش و توسعهی دانشگاه در منطقه ،توسعهی سياسي-
اجتماعي هم افزايش پيدا میکند و بالعکس با عدم توسعهی دانشگاه ،توسعهی سياسي -اجتماعي هم کاهش میشود
یتوان توسعه
و این نشان دهندهی رابطه مثبت و معنادار بین این دو متغیر است .يعني با گسترش و توسعه دانشگاه م 
سياسي -اجتماعي را در سطح مناطق به طور وسيع افزايش داد.
فرضيه  :6بین گسترش و توسعهی دانشگاه و توسعهی اقتصادي در منطقه رابطه وجود دارد.
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به منظور بررسي اين فرضيه ،ضریب همبستگی پیرسون بین گسترش دانشگاه و توسعهی اقتصادي محاسبه شد .نتايج
در جدول  40ارائه شده است.
جدول  : 40ضريب همبستگي پیرسون براي رابطه گسترش دانشگاه و توسعهی اقتصادي
تعداد

متغیرها
گسترش دانشگاه و توسعه اقتصادي

ضریب همبستگی

400

سطح معنادار
0/ 001

** 0/ 751

**=P< 01/0 *=P<05/0
Source: Research findings

يدهد كه بين گسترش دانشگاه و توسعهی اقتصادي (  )751/0 = r،P =0/ 001در سطح 0/ 01
نتایج جدول  40نشان م 
رابطه معنادار وجود دارد .به طوری که با گسترش و توسعهی دانشگاه در منطقه ،توسعهی اقتصادي هم افزايش پيدا
یکند و بالعکس با کاهش توسعهی دانشگاه ،توسعهی اقتصادي هم کاهش میشود؛ و این نشان دهندهی رابطهی
م
یتوان توسعهی اقتصادي را در سطح
مثبت و معنادار بین این دو متغیر است .يعني با گسترش و توسعهی دانشگاه م 
مناطق به طور وسيع افزايش داد.
شبینی توسعه منطقه سهم دارد.
فرضيه  :7توسعه و گسترش دانشگاه در پی 
(بررسي نقش و اثر دانشگاه بر توسعه منطقه)
از روش همزمان تحليل رگرسيون خطي ساده برای تع يي ن اثر و نقش دانشگاه بر توسعهی منطقه استفاده شد .خالصه
یداری مدل رگرسيون خطي با استفاده از روش همزمان در جدول  41ارائه شده است.
نتايج حاصل از آزمون معن 
شبینی توسعه در منطقه
جدول  : 41خالصه نتايج معنیداری مدل رگرسيون برای پی 
منبع تغ يي رات

مجموع مربعات

درجه آزادي

رگرسيون

.33 4 17

1.00

باقيمانده

67.43

398.00

جمع

241.76

993. 00

R

R2

948.

721 .

F

یداری
سطح معن 

1029.04

000 .

Source: Research findings

شبینی توسعه منطقه است و با توجه به نتایج جدول 41
با توجه به اینکه  R2درصد واريانس گسترش دانشگاه در پی 
شبینی م 
این متغیر  72 /1درصد واریانس توسعهی منطقه را پی 
یداری
یکند با توجه به اینکه  Fمحاسبه شده برای معن 
مدل رگرسیون در سطح كمتر از  0/ 001معنادار است ،لذا مدل رگرسيون خطي معنادار است و در نتيجه بين متغیر
شبینی گسترش دانشگاه و توسعهی منطقه به طور كلي رابطه خطي معنادار وجود دارد .نتايج برآورد آزمون
پی 
یداری ضريب رگرسيون در جدول  42ارائه شده است.
معن 
شبینی توسعهی منطقه
جدول  : 42خالصه جدول معنیداری ضرايب رگرسيون برای پی 
خطاي معيار

Beta

ثابت

2.262

191 .

گسترش دانشگاه

1.334

240.

948.

متغير

b

Source: Research findings

آماره t

یداري
سطح معن 

11.822

000 .

9 2.07 3

000 .

یدهد که متغير گسترش و توسعهی دانشگاه قادر به پيش بينی توسعهی كلي منطقه است.
نتایج جدول  42نشان م 
یداری ضریب رگرسیون متغیر گسترش و توسعهی دانشگاه در سطح کمتر از  0/ 01معنادار است.
آزمون  tبرای معن 
ضریب رگرسیون متغیر گسترش و توسعهی دانشگاه مثبت است و نشانگر رابطهی مثبت آنها با توسعهی منطقه
است.
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یدهد كه گسترش دانشگاه با
با توجه به اينکه  βetaضريب استانداردشده رگرسيون است .مشاهدهی آن نشان م 
ضريب استاندارد ( )βeta= 0/948در توسعهی كلي منطقه اثر دارد که نشان دهندهی تأثیر دانشگاه بر توسعهی منطقه
است .به طور کلی دانشگاه در توسعه و پپشرفت منطقه نقش و سهم اساسی دارد.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
تحول آکادمیک در قرن نوزدهم و بیستم باعث تشکیل دانشگاههای پژوهشمحور شد و در اواخر قرن بیستم با
یتوان گفت دانشگاه هم
انقالب آکادمیک دیگری ،شالوده دانشگاههای کارآفرین نیز ریخته شد .با توجه به این مهم م 
نهادی اجتماعی و فرهنگی با وظایف روشنفکری و روشنگری است و هم کارآفرینی اقتصادی و تربیت نیروی
متخصص از وظایف و اهداف آن است .معادله پیوند بین دانشگاه و جامعه را میتوان طوری طراحی کرد که اوال ،هر
شها و
دو طرف رابطه عالیق خود را دنبال کنند ،ثانیا ،هر دو سو در توسعه مشارکت کنند و ثالثا ،طرفین در تال 
حهای مشارکتی سهیم باشند .توسعه منطقهای جایی است که دانشگاه و موسسات آموزش عالی میتوانند
منافع طر 
به نقش خود در جامعه مدنی وزن بیشتری بدهند .تولید دانش و خروجی دانشگاهها و موسسات پاسخی به نیازهای
منطقه تلقی میشوند .از مصادیق نقش دانشگاهها در توسعه منطقهای تعامل و همکاری مدیران دانشگاهها با
شهرداران ،دولتمردان و مدیران رده باالی اجرایی صنعت به منظور دستیابی به توسعه و بهبود مناطق میباشد.
یتواند تاثیرات فراوان و عمیقی
بررسی روابط تعاملی دانشگاهها و مناطق حاکی از آن است که وجود یک دانشگاه م 
بر منطقه پیرامونی بگذارد و در صورت همپوشانی بین سیستم دانشگاهی و منطقهای ارزش افزوده نصیب هر دو
تهای اقتصادی دانشگاهها
طرف خواهد شد .تاثیرات اقتصادی منطقهای دانشگاهها از مهمترین این موارد است .فعالی 
سها و همایشهای دانشگاهی
ت کنندگان در کنفران 
از سویی و خرج نقدینگی توسط کارفرمایان ،دانشجویان و شرک 
از سوی دیگر ،تاثیر مهمی در اقتصاد منطقهای خواهد گذاشت .دانشگاه به عنوان استخدامکننده و با بستن قرارداد با
یها ،کنفرانسها و جلسات آموزشی میتواند
یگذارد .برگزاری گردهمای 
بنگاههای منطقهای در بازار کار تاثیر م 
تها موجب افزایش قدرت خرید ،ارزش افزوده
صنعت گردشگری منطقه را دستخوش تغییر کند .در نتیجه ،این فعالی 
یهای منطقهای خواهند شد .انتقال دانش و نوآوری یکی دیگر از تاثیرات تعامل دانشگاهها و مناطق
و سرمایهگذار 
یتواند از طریق مشارکت و همکاری در پروژهها صورت پذیرد .ضمن آن که
پیرامونی است .انتقال دانش و فناوری م 
رسالهها و پایاننامههای دانشجویی فرصت مناسبی برای ارتباط بین بنگاههای اقتصادی و دانشجویان است .از دیگر
یتوان به توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه اشاره کرد .وجود دانشگاه در یک
تاثیرات دانشگاه بر منطقه پیرامون م 
منطقه سبب دگرگونی حیات اجتماعی و فرهنگی آن منطقه خواهد شد .رابطه متقابل دانشگاه و اقتصاد منطقهای را
یتوان به پنج صورت ممکن تقسیمبندی کرد .مالک این تقسیمبندی میزان و نحوه ارتباط دانشگاه و محیط پیرامونی
م
است .در حالت اول طرفین در سطحی باال با یکدیگر تعامل دارند .در حالت دوم همکاری در سطح متوسط آن
است .شکل سوم رابطه ،عدم ارتباط و همکاری بین دانشگاه و اقتصاد منطقهای است .حالت چهارم و پنجم ،بهترتیب
موقعیتهایی هستند که در منطقه هیچ دانشگاهی وجود ندارد ،اما اکنون یا فرصت ایجاد دانشگاه در خود منطقه به
وجود آمده یا منطقه امکان تعامل با دانشگاهی برونمنطقهای را دارد .چندین دهه بحث و آزمایش به درک این نکته
شهای متنوع اما مهمی در نوآوری و توسعه
یتوانند نق 
در سراسر جهان انجامیده است که بسیاری از دانشگاهها م 
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یهای صنعتی میانجامد ،به خصوص از طریق کاربردهای
اقتصادی داشته باشند .اکتشافات علمی که به نوآور 
یکوشند
دانشگاهی ،تصویری کالسیک از کمک دانشگاهها به توسعه اقتصادی است .بسیاری از نهادهای تحقیقاتی م 
چنین رابطهای را بازسازی کنند ،زیرا دانشگاهها ممکن است فاقد فرهنگ یا ظرفیت انجام آن باشند.
با این حال ،برخی دانشگاهها در اطراف خود ،مراکز صنعتی کوچکی ایجاد میکنند که میتواند اکتشافات علمی را
تآمیز باشد،
جذب و از آن برای ایجاد بهره اقتصادی استفاده کند .برای آنکه کاربردهای جنبی یافتههای علمی موفقی 
دانشگاه باید با سرمایهگذاران مالی آگاه از فناوری ،تعامل برقرار کند و ظرفیت مدیریتی و منابع تخصصی دیگر پیدا
کند .روش دوم ،حمایت دانشگاهها از توسعه اقتصادی ،ارائه دانش و مهارتهای فنی بهروز در میان نیروی کار
است .دانشگاهها میتوانند چنین نقشی را در تمام سطوح ایفا کنند .نه تنها شمار اندکی از دانشمندان فعال در بخش
تحقیق و توسعه باید دانش خود را به روز کنند ،بلکه شمار زیادی از کارشناسان فنی در سطوح میانی و حتی
بیشترکارگران فنی چنین نیازی دارند .یک شرکت بزرگ سازنده وسایل الکترونیک برای جراحی چشم در ژاپن شبکه
نالمللی مناسبی از دانشمندان طراز اول برای فعالیتهای تحقیق و توسعه خودداشت .این شرکت همچنین
بی 
پیوندهایی با دانشگاهیان در دانشگاههای محلی داشت ،چرا که همین ارتباطات است که بر تعداد زیادی از کارکنان
تها قرار داشته باشند.استادان دانشگاه در نقشی
یکرد در نوک پیکان پیشرف 
یگذاشت و به آنان کمک م 
شرکت تأثیر م 
یدهند تا به حل مشکالت مختلف فناوری کمک
مکمل تحقیقات مشترک ،مشاوره یا پیمانکاری با صنعت انجام م 
کنند.
یدهد به نیازهای صنعت پی ببرند اما این ارتباط بر آگاهی آنان از مسائل مرتبط
این تعامل با صنعت به آنان اجازه م 
یتوانند ضرباهنگ اجتماعی ،فرهنگی و فکری یک ناحیه محلی را ارائه کنند و با این کار
یگذارد .دانشگاهها م 
تأثیر م 
نقش غیر مستقیم اما مهم اقتصادی ایفا کنند .رخدادهای فرهنگی پیرامون دانشگاهها میتواند آن مکان را برای
متخصصان تحصیلکرده و کارفرماهایشان جذاب کند .مث ًالًال دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا نسبت به آبادی محالت
شهای مربوط به توسعه اقتصادی شامل کمک به تصمیمگیری دولت
مسکونی پیرامون خود تعهد داده است .سایر نق 
تهای اقتصادی محلی
تهای مشورتی و نیز با گسترش فعالی 
و صنعت است که با شرکت در کمیتههای اصلی و هیأ 
یگیرد .در بسیاری از کشورها ،نهادهای آموزش عالی بر تحقیق علمی بدون گرایش عملی متمرکز هستند،
صورت م 
یشوند و
یتر م 
یپرورانند .مؤسساتی که گرایش عملی دارند ،اغلب علم 
یا سودای تحقق چنین هدفی را در سر م 
مؤسسات متمرکز بر تدریس بیشتر به سوی تحقیق گرایش پیدا میکنند .یک دلیل برای این تغییرات تفسیر غالب
خودمختاری علمی است که اغلب جدایی از سهامداران خارجی را تشویق میکند.
امروزه ،برای دانشمندان امکانپذیر است که تحقیقات بنیادی انجام دهند و درعین حال ،از مرتبط بودن محصول کار
به لحاظ عملی نیز انگیزه بگیرند مانند پاستور ،زیستشناس فرانسوی که به خاطر تحقیقات علمی با تأثیر اجتماعی
مهم معروف است .در واقع ،برای برخی دانشگاههای تحقیقاتی ،مرتبط بودن بخشی جداییناپذیر از مأموریت
آنهاست ،حتی در حالی که میکوشند در نوک پیکان حرکت پژوهش باشند ،مانند ام آی تی .البته همه دانشگاههای
یدهند ،اما ام آی تی تحقیقات در زمینههایی را تشویق میکند که تأثیر قابلتوجهی
تحقیقاتی پژوهش مرتبط انجام نم 
یرود .این دانشگاه سازوکارهایی برای حمایت از پژوهش میانرشتهای با شرکت بسیاری از محققان
از آن انتظار م 
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حرفهای دارد .این رویکرد بر خالف رویه حاکم بر فعالیت محققان ارشد در کشورهای دیگر است مث ًالًال در انگلیس
که ارزیابی عملکرد آنان ارتباط تنگاتنگی با انتشار مقاله و کتاب توسط آنان دارد .نهادهای آیندهنگر و متمرکز بر
یتوانند نقش مهمی ایفا کنند .آنها به ایجاد ظرفیت
تهای مرتبط است ،نیز م 
تدریس که مأموریت آنها ارائه مهار 
یکنند ،حتی اگر اکتشافات علمی در محل صورت نگرفته باشد.
جذب کمک م 
خگویی در بازار نیروی کار
دانشگاهها میتوانند با ایجاد سریع منابع انسانی با مهارت و دانش اساسی ،به گسترش پاس 
کمک کنند .استادان این قبیل مؤسسات شاید به داشتن آثار علمی یا پژوهش طراز اول معروف نباشند ،اما
یتوانند برنامههای آموزشی خود را برای مواجهه با نیازهای صنعتی
یشناسند و م 
تگیری پیشرفت علمی را م 
جه 
جدید بهروز کنند .ایجاد فرهنگ ارتباطی ساده نیست .یک مسئولیت عمده در هنگام پایهگذاری مؤسسات جدید
است .برنامه ایرلند برای تأسیس چند مؤسسه با گرایش عملی در دهه  1970میالدی دیگر نهادهای پژوهشی معتبر را
یتواند تأثیر پایداری بر مؤسسه داشته باشد،
واداشت که به ارتباط عملی توجه بیشتری کنند .هدف بنیانگذاری م 
کهای فدرال
همان طور که وضعیت آن دسته از مؤسسات آموزش عالی در آمریکا که براساس مصوبه کنگره ،از کم 
یدهد .ام آی تی یک نمونه است .در زمان تأسیس در اواخر قرن نوزدهم ،این مؤسسه بر
یکنند ،نشان م 
استفاده م 
تدریس متمرکز بود اما حاال به دانشگاه تحقیقاتی طراز اولی تبدیل شده و هدف ارتباط عملی که در زمان تأسیس در
یدهد که بحران ملی (یا منطقهای)
نظر گرفته شد ،همچنان تأثیر خود را حفظ کرده است .فرصت دیگر زمانی رخ م 
یتری نسبت به سهم خود در اقتصاد پیدا
احساسشود .بسیاری از دانشگاههای آمریکا در دهه  1980میالدی نگاه جد 
یگذاشت.
کردند که این کشور بحران رقابت را پشت سرم 
در ژاپن در دهه  1990میالدی پس از یک دهه رکود اقتصادی ،سیاستمداران ،صاحبان صنایع و تمام رسانهها از
دانشگاهها خواستند به عامل فعال تجدید ساختار اقتصادی بدل شوند .نیازهای جامعه به قدری جدی بود که بسیاری
یکردند از این جهت وظیفه اخالقی دارند و اکنون در حال پاسخ دادن به این نیاز هستند .کمبود
از استادان احساس م 
یتواند باعث شود دانشگاهها با صنعت پیوند برقرار کنند تا منابع مالی دیگری پیدا کنند .دانشگاه
منابع مالی نیز م 
کاتولیل شهر لیوون در بلژیک در اواخر دهه  1960میالدی به هنگامی که دچار مشکل مالی بود ،نقطه عطفی را پشت
یکرد .ام آی تی در روزهای اولیه تأسیس آن قدر منابع
سر گذاشت ،چون باید با صنعت تعامل اقتصادی برقرار م 
مالی نداشت که حقوق استادان را تمام و کمال پرداخت کند .در نتیجه مسئوالن دانشگاه به ارائه خدمات مشاوره
کهای فدرال ،بسیاری از دانشگاههای آمریکا را واداشت
روی آوردند .در دهههای  0891و  1990میالدی کاهش کم 
به پژوهش های صنعتی روی آورند .با این حال ،پول فقط باعث تغییرات سطحی میشود .مث ًالًال در بسیاری از
کشورها ،استادان شغل دوم با صنعت پیوندهای گستردهای دارند .اما مؤسسات آنان تحقیقات عملی اندکی صورت
یدهند یا برنامه درسی بهروزی ندارند .فرق بین این مؤسسات و سایر مؤسساتی که اهداف عملی مرتبط دارند ،در
م
سطح تعهد سازمانی است .دانشگاه کاتولیل لیوون و ام آی تی نه فقط پیوند با بخش صنعت را قانونی کردند بلکه
این پیوندها را گسترش دادند و از آن برای سازوکار سازمانی برای حفظ ارتباط با جهان خارج استفاده کردند.
تها میتوانند نقش مهمی ایفا کنند .در ایاالت متحده ،دولت سرمایهگذاری زیادی در تحقیقات علوم
سرانجام ،دول 
یها عمدتًاًا در حیطههای عملی مرتبط بود .تأمین بودجه توسط
پایه در دانشگاهها کرد ،اما این سرمایهگذار 
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سازمانهایی که به نتایج کاربردی عالقه دارند (سازمانهای دفاعی یا بهداشتی) تأثیر زیادی بر دستور کار پژوهش
یکند ،این
کهایی که دولت به صنایع م 
داشت و در نتیجه شمار فزایندهای از دانشمندان به صنعت پیوستهاند و کم 
یدهد که در حوزه پژوهش با دانشگاهها تعامل برقرار کنند .اخیرًاًا در بلژیک سرمایهگذاری دولت
امکان را به آنها م 
تفناوری کمک کرده است که
به تأسیس مؤسسات تحقیقات کاربردی در عرصههایی مانند میکروالکترونیک و زیس 
نالمللی برخوردارند .این مؤسسات همکاری تنگاتنگی با صنایع دارند .در انگلیس،
از توان رقابت در سطح بی 
تهای مأموریت سوم» سبب شده است تا استادان و کارگزاران اداری با
سرمایهگذاری دولت برای به اصطالح «فعالی 
تهایی خوبی از نظر یادگیری و ایجاد شبکه پدیدار شود .ایجاد ارتباط بین نیازهای
صنعت همکاری کنند و فرص 
صنعت و رشتههای دانشگاهی ،نقطه آغاز خوبی برای ایجاد گفتگو بین دانشگاهها ،صنعت و دولت است .به این
منظور ،مراکز صنعتی باید از بدبینی دست بردارد و باور کند که دانشگاه میتواند به توسعه کمک کند و استادان
دانشگاه باید بدانند ،ارتباط بین علم و نیازهای کاربردی را درنظر بگیرند.
از بعد محیطی و اقتصادي دانشگاه آزاد در شهرهاي اطراف تهران تأثیر داشته چرا که ترکیب دانشجویان و اعضاي
هیئتعلمی این دانشگاهها به گونهای بوده که عالوه بر دانشجویان محلی و منطقهای ،تعداد قابل توجهی از دانشجویان
یگیرد .این موضوع در سالهای گذشته به علت تقاضاي آموزش عالی زیاد در پایتخت و
خود شهر تهران را نیز در برم 
ظرفیت پایین مراکز آموزش تهران باعث شده بود که بخشی از آن نیاز را واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی حومه تهران
تهای اجتماعی،
گتر با فرهنگی متفاوت و عمدتًاًا غالب با خواس 
بر عهده بگیرند .این حرکت جمعی از محیط بزر 
اقتصادي و فرهنگی و مطالبه سطحی از تسهیالت اجتماعی باعث گردیده که مسئوالن دانشگاهی و شهري این شهرها
به دنبال رفع آن باشند .از این رو همانگونه که جامعه آماري این پژوهش نیز در این موضوع را تأیید نمودهاند ،دانشگاه
آزاد در ساختارهاي محیطی و مؤلفههای شهري و مباحث اقتصادي در این شهر تأثیر داشته است .این بخش از
شهای پیشین است که تأثیر دانشگاه آزاد اسالمی بر ساختار محیطی و
یافتههای پژوهش در راستاي یافتههای پژوه 
صهای مؤثر نسبت به پژوهش سراج متفاوت است .در
ینماید .هرچند ترتیب شاخ 
اقتصادي جامعه آماري را تأیید م 
یکند.
پژوهش فوق میزان تأثیر مؤلفه اقتصادي بیشتر مؤلفهی محیطی بوده ولی نتایج این پژوهش خالف آن را ثابت م 
ابعاد اجتماعی تأثیر دانشگاه آزاد اسالمی بر شهر اسالمشهر از دیگر مؤلفهها پررنگتر است .نتایج پژوهش نیز نتایج
ینمایید که نقش
ینماید به خصوص با نتایج پژوهش گلی در یک راستا قرار دارد و تأیید م 
شهای قبلی را تأیید م 
پژوه 
دانشگاه در توسعه اجتماعی بیشتر از توسعه فرهنگی بوده است .ولی با توجه به این اینکه در پژوهش سراج مؤلفه
اقتصادي باالتر از مؤلفه اجتماعی قرار دارد ،از این رو یافته هاي آن پژوهش را در موضوع تقدم و تأخیر مؤلفهها تأیید
یدهد که دانشگاه آزاد در زمینه مباحث فرهنگی
ینماید .به مانند نتایج پژوهش گلی نتایج این پژوهش نشان م 
نم 
کمترین میزان تأثیر را دارد .البته ساختار مؤلفههای فرهنگی بسیار کیفیتر از سایر مؤلفههاست و اجماع نظر در این
لتر از سایر مباحث است .البته موضوع دیگر ،تفاوت دیدگاه شهروندان شهرهاي کوچک با دیدگاه فرهنگی
حوزه مشک 
شهروندان شهرهاي بزرگ و پایتخت است .همیشه این ذهنت وجود دارد حضور دانشجویان از سایر شهرها تجانس
فرهنگی شهر را تغییر داده و باعث ایجاد تغییرات در بنیانهای فرهنگی و باال بردن سطح انتظارات و نزدیکی به فرهنگ
گشده است .این دیدگاه در بین بافت سنتی جامعه آماري بیشتر است .از این رو به احتمال زیاد این طرز
شهرهاي بزر 
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 البته نقش.نگاه به موضوع حضور آموزش عالی باعث افت شاخص دیدگاه فرهنگی افراد نسبت به دانشگاه است
دانشگاه در توسعه فرهنگی مورد تأیید قرار گرفته است اما با توجه به ذهنی بودن معیارهاي سنجش این بعد از توسعه
.نسبت به سایر مؤلفههای پژوهش اجماع نظر کمتري وجود دارد
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