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چكيده
مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه ها در توسعه پايدار نقش اساسي دارند و در توسعه پايدار محلي اين نقش پر رنگتر ميشود .از اين رو بررسي نقش
دانشگاه در روند توسعه پايدار يک شهر ميتواند به مديريت شهري و به برنامه ريزي آن دانشگاه کمک کند .هدف پژوهش حاضر بررسي نقش دانشگاه
آزاد اسالمي در توسعه پايدار شهرهاي حومه تهران است.
اين پژوهش به روش پيمايشي با استفاده از پرسشنامهاي محقق ساخته در بين فعاالن بخش هاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،شهري،
کشاورزي و عمراني شهرستان اسالمشهر به اجرا در آمده است .جامعه آماري اين پژوهش حدود پنج هزار نفر برآورد شده بود که از  253نفر به عنوان
نمونه آماري اطالعات مورد نياز جمعآوري گرديد .براي آزمون فرضيهها از آزمون  tتک نمونهاي و براي رتبهبندي مؤلفههاي پژوهش از آزمون فريدمن
استفاده گرديده است.يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که دانشگاه آزا د اسالمي واحد اسالمشهر در توسعه پايدار اين شهر نقش داشته و نقش آن در ابعاد
مختلف توسعه کالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي هر کدام به تنهاي مورد بررسي قرار گرفتند که پاسخگويان با اطمينان  99درصد نقش دانشگاه
آزاد اسالمي را در توسعه محيطي ،اقتصادي و اجتماعي و با اطمينان  95درصد نقش آن را در توسعه فرهنگي موثر ميدانند .از نظر رتبهبندي مؤلفهها،
به ترتيب بعد اجتماعي ،بعد محيطي ،بعد اقتصادي و بعد فرهنگي قرار دارند.
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مقدمه

شهرهاي خوابگاهی يکی از مفاهیم حوزه شهري کشورهاي کمتر توسعهيافته است .در فرايند مسیر توسعه اينگونه کشورها ،به
دلیل برخی شرايط اقلیمی ،اجتماعی ،تاريخی و يا سیاسی يک يا چند شهر که معموالً پايتخت اداري يا سیاسی آن کشور
برجستهترين آنهاست ،نسبت به شهرهاي ديگر توسعه بیشتري پیدا میکنند .جاذبههاي اين شهرهاي توسعهيافته با يک تأخیر
چندساله باعث افزايش مهاجرت به آن شهرها می شود که به علت گران بودن قیمت و زمین و مسکن و هزينههاي باالي زندگی در
اين گونه شهرها مهاجران ناگزير به اسکان در حاشیه آنها میشوند.
شهر تهران يکی از نمونههاي بارز اين پديده محسوب میشود .بسیاري از شهرکهاي اطراف تهران در ادامه اين رونده به وجود
آمده و تکامل يافتهاند .در سال هاي اخیر تالش شده به اين شهرهاي اقماري هويت بخشیده و با سازماندهی خدمات شهري و
تدارک امکانات شهرنشینی ،بخشی از جمعیت غیر ساکن اينگونه شهرها در همان جا ساکن شوند .با اين رويکرد از جابجايی
جمعیت بین اين شهرهاي خوابگاهی و مادر شهر مجاور کاسته میشود .در مرحله بعد حتی با انتقال بخشی از جمعیت مادر شهرها
به اين شهرها از مشکالت ترافیکی و آلودگی آنها را کاهش داد.
افزايش جمعیت سال هاي گذشته منجر به تراکم تقاضا براي تحصیالت دانشگاهی در اين رده سنی منجر شده و با توجه به
ساختار جمعتی شهرها ي اطراف تهران اين تقاضا خود يکی از داليل کوچ روزانه جمعیت به شهر تهران است و مشکالت ترافیکی
و آلودگی هوا در بعد منطقه اي ،و اتالف منابع و انرژي و تلفات جانی ناشی از آن در بعد ملی يکی از دغدغههاي استان تهران بود.
به علت محدوديت منابع بخش دولتی ،ايجاد و گسترش دانشگاههاي دولتی به صورت جدي در شهرهاي حومه تهران در دستور
کار دولت نبود ولی وجود تقاضا و روند افزايشی آن باعث گرديد تا دانشگاه آزاد اسالمی از همان سالهاي شکلگیري ،راهاندازي
و توسعه واحدهاي دانشگاهی در اين شهرها را در دستور کار خود قرار داد.
با راهاندازي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در شهرهاي حومه تهران ،عالوه بر اين اينکه چالش حاکمیت در حوزه نیروي
متقاضی تحصیالت عالی در اين مناطق تا حدودي مرتفع گرديد؛ بلکه در يک حرکت جمعیتی معکوس بخشی از متقاضیان
آموزش عالی تهران به علت نبود ظرفیت واحدهاي شهر تهران و به علت مزيت نسبی اين شهرها اقدام به ادامه تحصیل در اين
واحدها نمودند.
با توجه به مفروضات که باال ذکر شد ،ايجاد واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در اين شهرها تأثیري بنیادي بر توسعه کالبدي،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي اين شهرها داشته است .هدف اين پژوهش بررسی میزان تأثیر دانشگاه آزاد اسالمی بر توسعه پايدار
شهر هاي حومه پايتخت است که میزان تأثیر دانشگاه آزاد اسالمی بر هر يک از مؤلفههاي توسعه پايدار مورد ارزيابی قرار خواهد
گرفت.
توسعه و ابعاد آن

توسعه در لغت به معناي وسعت دادن و فراخ کردن است( .نظرپور )1930 1ولی در عمل مفهومی است که داللت بر گذر از شرايط
فعلی به شرايط مطلوب دارد( .استادحسین و کوهنابی )1930 0به رغم اين که مفاهیمی مانند رشد ،توسعه و پیشرفت باهم همسانیها
و هم پوشیهايی دارند ،اگر با دقت نظر و به صورت علمی و دانشگاهی نگريسته شوند ،تفاوتهاي عمیقی در مصاديق هر کدام با
ديگري وجود دارد .بزرگترين تفاوت میان رشد و توسعه آن است که توسعه امري است چند بعدي در حالی که رشد بیشتر گويا
و متضمن پیشرفت تنها در يک حوزه است .به طور مثال وقتی سخن از رشد اقتصادي در میان باشد ،منظور آن است که تنها
پیشرفتهايی در بعد اقتصادي صورت گرفته است ،همین طور رشد سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی .اما توسعه همانگونه که تذکر
داده شد ،به رشد چند بعدي و هماهنگ در چندين حوزه به ويژه در بخشهاي اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و اجتماع اطالق میشود.
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به بیان ديگر وقتی به صورت هماهنگ میان بخشهاي سیاست ،فرهنگ ،اجتماع و اقتصاد نوعی توازن به سمت پیشرفت وجود
داشته باشد ،توسعه نامیده میشود.
ابعاد توسعه

 )1توسعه اقتصادي :توسعه اقتصادي فرايندي است ،که در طی آن ،شالودههاي اقتصادي و اجتماعی جامعه دگرگون میشود .به
طوري که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجهي اول ،کاهش نابرابريهاي اقتصادي و تغییراتی در زمینههاي تولید ،توزيع
و الگوهاي مصرف جامعه خواهد بود .البته بین رشد و توسعه اقتصادي ،تفاوت وجود دارد .رشد اقتصادي صرفاً بیانکننده افزايش
تولید يا درآمد سرانهي ملی در يک جامعه و بیشتر متکی به ارقام کمی است؛ اما توسعه اقتصادي ،فرايند پیچیدهتري است که به
مفاهیمی چون تغییر و تحوالت اقتصادي نزديکتر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادي.
 )0توسعه اجتماعی :اين نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد يک جامعه پیوندي تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی ،بیشتر ناظر
بر باال بردن سطح زندگی عمومی از طريق ايجاد شرايط مطلوب و بهینه در زمینههاي فقرزدايی ،تغذيه ،بهداشت ،مسکن ،آموزش
و چگونگی گذراندن اوقات فراغت هست.
 )9توسعه سیاسی :توسعه سیاسی فرايندي است که زمینه الزم را براي نهادي کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم میکند و حاصل
آن افزايش توانمندي يک نظام سیاسی است.
 )4توسعه انسانی؛ توسعه انسانی روندي است که طی آن امکانات بشر افزايش میيابد .اين نوع توسعه که مردم را در محور فرايند
توسعه قرار میدهد و نه صرف ازدياد ثروت و درآمد را ،عناصري همچون برخورداري از حیثیت و منزلت شخصی و حقوق
انسانی تضمینشده و فرصت داشتن براي دستيابی به نقش خلّاق و سازنده را در برمیگیرد .البته تأکید اين نوع توسعه ،بر روي
شاخص طول عمر ،سطح دانش و سطح معاش آبرومند میباشد( .ازکیا و غفاري)13 ،1934 9
 )5توسعهي فرهنگی؛ از آنجايی که انسان موجودي فرهنگی است ،توسعه فرهنگی زير بناي توسعه پايدار محسوب میشود .اهمیت
توسعه فرهنگی در جهان مورد توجه قرار گرفته و شکلگیري سازمان هاي همچون يونسکو نشان از دغدغه بشريت در اين زمینه
دارد( .نوابخش و مقتدر زاده ملکی )34 ،1931 4اين مفهوم از اوايل دهه  1332از طرف يونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و
از مفاهیمی است که نسبت به ساير بخشهاي توسعه ،چون توسعه اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتري
برخوردار است و تأکید بیشتري بر نیازهاي غیرمادي افراد جامعه دارد .بر اساس اين توسعه ،تغییراتی در حوزههاي ادراکی،
شناختی ،ارزشی و گرايشی انسانها پديد میآيد ،که قابلیت ،باورها و شخصیت ويژهاي را در آنها به وجود میآورد که حاصل
اين قابلیتها و باورها ،رفتارها و کنشهاي مناسب توسعه هست.
توسعه پايدار

تا اوايل دهه هشتاد میالدي با حاکم بودن الگو راه رشد ،تصور بر اين بود که تنها راه رسیدن به توسعه ،افزايش رشد اقتصادي است.
افزايش رشد اقتصادي نیز منوط به افزايش تولید و مصرف و استفاده بیش از پیش از منابع طبیعی بود ..بدين ترتیب ،چرخه معیوب
رشد اقتصادي ،افزايش جمعیت ،تخريب منابع طبیعی و آلودگی محیطزيست ،تخريب اليه ازن و  ...شکل گرفت .بعضی توسعه را
به معناي دستیابی به تعدادي از آرمان هاي نوسازي مثل افزايش تولید ،برابري سیاسی و اجتماعی ،دانش نوين و نهادها و نگرشهاي
پیشرفته تفسیر میکنند .توسعه نبايد مردم را از ريشههاي فرهنگی و محیطی خود جدا کند ،بلکه بايد به استغنا و خوداتکايی آنها
کمک کند( .ازکیا و مختارپور)09 ،1931 5
سازمان ملل متحد در سال  1339به منظور رفع مشکالت پیشآمده ،کمسیون جهانی محیطزيست و توسعه را ايجاد کرد که در
گزارش نهايی خود با عنوان «آينده مشترک ما» رويکرد جديد توسعه پايدار را مطرح ساخت .در اين گزارش ،توسعه پايدار بدين
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گونه تعريف شد« :توسعهاي که نیازهاي نسل کنونی را بدون در خطر قرار دادن توانايی نسل هاي آينده در رفع نیازهايشان ،برآورده
میسازد» (آراسته ،امیري)92 ،1931 6
يک جامعه توسعهيافته در تمامی حوزههاي اقتصادي ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی از وضع نامطلوب گذر کرده و به وضع مطلوب
تعريف شده رسیده است؛ اما توسعه پايدار 7فرايندي است که در آن رفاه کل جامعه به طور پیوسته و در طول زمان براي مدت زمان
طوالنی تداوم میيابد بدون آن که در فرايند گذار اخاللی ايجاد شود( .استادحسین و کوهنابی)1930 3
الگوي غالب توسعه در بعد قرن هجدهم رشد اقتصادي با تاکید بر انقالب صنعتی بود در به مرور زمان عالوه بر نابودي بخش از
عمدهاي منابع جهان و عوارض زيستمحیطی ،در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز عوارض و عواقبی برجاي گذاشت که
گهگاه به بروز عقايد راديکالی در مخالف با توسعه منجر شد .به مرور زمان نارسايی و ناپايداري رشد و توسعه تک بعد نمايان شد و
بعد از اين بود که متفکران جامعه شناسی و مسائل اجتماعی و اقتصادي ايده توسعه پايدار را عنوان کردند .مسائل زيستمحیطی
آغاز کننده مباحث توسعه پايدار محسوب میشوند و نگرانیهاي که در حوزه حفاظ از زمین و مسائل محیطزيست به وجود آمد
باعث شد که از نگاه تک بعد توسعه و تخريبی زيست بوم بشري انتقاد شده رويکردي نوين و تلفیقی از ساير مسائل زندگی بشري
در زمینه توسعه وارد ادبیات توسعه گردد.
امروزه مفهوم جديدي در حوزه توسعه پايدار مطرح شده است که به آن «پايداري شهري» اطالق میشود .ريشه هاي اين مفهوم
به نارضايتیهايی بر می گردد که از نتايج توسعه پايدار به وجود آمد .اين الگو واره جديد به مقابله با الگوهاي تولید ،توزيع و
مصرف ناسازگار با طبیعتی میپردازد که به اتمام منابع و تخريب محیط زيست میانجامد و تنها فرايند توسعهاي را تايید میکند که
به بهبود کیفیت زندگی انسانها در حد ظرفیت پذيرش 3نظامهاي پشتیبان حیات منجر شود .از اين منظر شهر پايدار ،شهري است
که بر آمده از توسعه اي است که ذهنیت و امکان ارتقاء همیشگی سالمت اجتماعی ،اقتصادي و بومشناسانه شهر و منطقه آن را
فراهم کرده باشد( .پور جعفر ،خدايی و پورخیري)95 :1932 12
نقش آموزش عالي در توسعه پايدار

روند حرکت کشورهاي در مسیر توسعه به دو صورت است؛ توسعه يا برونزا است يا دورنزا .در روند توسعه برونزا،
برنامههاي توسعهاي کشور (معموالً کشورهاي در حال توسعه) از يک کشور و يا جامعه خارجی اخذ میگردد اين کشور که
معموالً کشورهاي توسعهيافته است .با توجه به اينکه مسیر توسعه را طی نمودهاند ،داراي تجربیاتی از اين روند هستند که اخذ اين
تجربیات میتواند براي کشور هاي در حال توسعه بسیار مفید و سازنده باشد .در اين روش عالوه بر اينکه برنامهها و تجربیات از
کشور ديگري وارد می شود حتی ممکن است مواد و منابع و حتی مديران نیز از کشور مبدأ وارد شود .هرچند که در اين روش
ممکن است نمود عینی توسعه به سرعت خود را نشان میدهد ولی عالوه بر اينکه ناپايدار هست بلکه به علت وارداتی بودن در
بسیاري ا ز موارد از نظر فرهنگی و اجتماعی در کشور مقصد بمانند يک ناسازه عمل نموده باعث ايجاد تعارضات اجتماعی
میگردد.
در توسعه درونزا ،برنامه ريزي براي حرکت در مسیر توسعه با اتکا به نیروها و منابع داخلی انجام میگیرد .با توجه به مشکالتی که
الگوبرداري از کشورهاي توسعه يافته در هنگام اجرا داشته ،کشورهايی هم بودند که به توسعه درونزا اقبال داشتهاند و با استفاده
مديران و منابع انسانی خود اقدام به برنامهريزي در جهت توسعه کشور نمودهاند .اجراي اين الگو زمان زياد را میطلبد و از نظر مالی
و در بسیاري از موارد هزينههاي به مراتب بیشتر از الگوي قبلی دارد .در اين روش دانشگاهها نقش کلیدي دارند.
برخی همچون «پاول مارک هنري» معتقدند که توسعه نمیتواند کامالً مستقل و درونزا باشد( .مارک هنري )77 ،1974 11در واقع
امروز بیشتر به يک مدل توسعهاي حد وسط تاکید میشود که ضمن اخذ الگو و تجربیات از کشورهاي پیشرفته ،به اعمال تغییرات
براي انطباق بیشتر با ساختار اجتماعی کشور مقصد میپردازد.
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در هر صورت اگر کشوري بخواهد در مسیر توسعه قرار بگیرد ،دانشگاه نقطه آغاز اين مسیر خواهند بود .در واقع آغازکننده
خواست اجتماعی توسعه حتی در کشورهاي اروپايی دانشگاه ها هستند در بعد اجتماعی انتظارات جامعه را رهبري نموده و در بعد
عملی و علمی نیز دانشمندان با ابداعات و اختراعات خود ،مفهوم توسعه را عینیت بخشیدند .در کشورهاي کمتر توسعهيافته نیز بدين
گونه است که دانشگاه وظیفه دارد جامعه را براي پذيرش توسعه آماده نمايد و همچنین ملزومات و سازوکار آن را تدارک ببیند .به
هر حال مسیر توسعه از درون دانشگاه میگذرد و هیچ نهاد اجتماعی به اندازه دانشگاه در اين مقوله تأثیرگذار تر نبوده است.
آموزش عالی از جهات مختلفی در تمامی ابعاد توسعه نقش اساسی دارد .طبق نظريه سرمايه انسانی ،تحصیالت بیشتر و هر نوع
مهارت و آموزشی که فرد میبیند در وي ظرفیت و قابلیتی ايجاد میکند که میتواند جريان درآمدي بیشتري را در آينده به وجود
آورد؛ بنابراين ،آموزش و افزايش توانايی و مهارت ،در واقع به منزله سرمايههايی است که مانند هر سرمايه فیزيکی ديگر بازدهی
اقتصادي دارد .ديدگاه سرمايه انسانی که از سوي «تئودور شولتز» 10و «گري بکر» 19به رشته تحرير درآمد ،ما را متوجه اين حقیقت
میکند که دستیابی به میراث باالي توسعهيافتگی در کشورهاي پیشرفته مرهون آموزش و به خصوص ارائه آموزش عالی است.
رشد شهرهاي كوچك و متوسط

بعضی از برنامهريزان ،شهرها و مراکز رشد شهري را تنها راه براي توسعه مناطق میدانند و براي حل معضالت و مشکالت آينده
شهرهاي بزرگ پیشنهاد میکنند که شهرهاي کوچک و متوسط که بین يکصد تا پانصد هزار نفر جمعیت دارند در کشورهاي
جهان سوم بايد رشد نمايند تا بتوانند مهاجرت هاي روستايی را از شهرهاي بزرگ به سمت شهرهاي متوسط سوق دهند .از اين
رهگذر ،دولتها و مديران شهري میتوانند از مشکالت شهرهاي بزرگ در آينده بکاهند.
رودل 14نظرات خود را در مورد نقش شهرهاي کوچک و متوسط چنین مطرح مینمايد که توسعه شهرهاي کوچک و متوسط
روش مناسبی براي توسعه فضايی و ايجاد رشد اقتصادي و تعادل اجتماعی است و میتواند به عنوان شقی در مقابل رشد شهرهاي
بزرگ عمل نمايد .ايشان چنین مطرح مینمايد که بايد سرمايهها را از شهرهاي بسیار بزرگ به سمت شهرهاي کوچک و متوسط
سوق داد.
هاردوي و سترويت 15داليل زير را بر اهمیت رشد شهرهاي متوسط در توسعه مناطق مطرح مینمايند که میتوان به عنوان شقهايی
در مقابل رشد بیرويه شهرهاي بزرگ مطرح نمود:
غالباً شهرهاي کوچک و متوسط هستند که بیشتر روستايیان با آنها در ارتباط هستند .به عنوان مثال مدرسه ،مراکز بهداشتی،مراکز سرويسدهی کشاورزي به کشاورزان و بازار فروش تولیدات کشاورزان بیشتر در شهرهاي کوچک و متوسط وجود
دارند؛
اغلب مديريتهاي دولتی در سطح مناطق در شهرهاي کوچک و متوسط وجود دارند .توسط اين مراکز دولت میتواند بهمشکالت و مسايل روستاهاي اطراف پی برد و نیز به امکانات موجود در منطقه آگاهی پیدا کند؛
بعضی از اين شهرها نقش مهمی در تولیدات کشاورزي و بسته بندي و انتقال به مناطق ديگر و مخصوصاً شهرهاي بزرگ را دارند؛سیاستهاي دراز مدت نشان داده است که سوق سرمايهها به سمت شهرهاي کوچک و متوسط باعث ثبات منطقهاي گرديده و ازرشد بیرويه شهرهاي بزرگ جلوگیري مینمايد؛
نتیجه میگیريم که نظريه قطبهاي رشد به دلیل عدم پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ مابین سکونتگاهها در کشورهاي در حال
توسعه کار آيی نخواهد داشت؛ و نظريه اگروپلیتن به دلیل ايده آل نگري و دور بودن از واقعیت در کشورهاي در حال توسعه مثل
ايران کارايی منطقی نخواهد داشت و نهايتاً در بعد فضايی رشد شهرهاي کوچک و متوسط که داراي آستانه جمعیتی الزم براي
سرمايهگذاري هستند ،میتواند در آينده به عنوان مکانهايی براي مهاجران ساماندهی شود و از تهاجم به شهرهاي بزرگ جلوگیري
به عمل آورد و توسعه پايدار را در اين جوامع محقق نمايد( .وردي نژاد
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شهرستان اسالمشهر

شهرستان اسالمشهر با مساحتی معادل  135کیلومتر مربع و با ارتفاع  1165متر از سطح دريا بر روي آبرفتهاي سیالبی يا مخروط
افکنه سیالبهاي جاري شده از دامنههاي جنوبی البرز واقع شده است .در سال  1967بخشداري در آن تأسیس شده و تحت پوشش
فرمانداري ري درآمد و نهايتاً با تصويب هیئتوزيران در سال  1979از بخش به شهرستان ارتقاء يافت .اين شهرستان داراي  9بخش
(مرکزي ،چهاردانگه و احمدآباد مستوفی)  4دهستان و  06روستا و  4نقطه شهري میباشد.
بر طبق سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  1932اين شهرستان  435633نفر جمعیت دارد .متوسط رشد ساالنه جمعیت آن
( 1935تا  1/53 )1932درصد میباشد .میزان شهرنشینی شهرستان  33/6درصد میباشد .شهر اسالمشهر بعد از شهر بزرگ تهران پر
جمعیتترين شهر استان تهران محسوب میشود.
مزيتهاي شهرستان اسالمشهر

 )1واقع شدن در مسیر راههاي عمده مواصالتی استان و کشور؛
 )0همجواري با فرودگاههاي بینالمللی امام خمینی (ره) و مهرآباد تهران؛
 )9واقع شدن بزرگترين پايانه ريلی کشور (آپرين) در منطقه؛
 )4استقرار مجتمعهاي صنفی و صنعتی اسالمشهر و سهند در شهرستان؛
 )5واقع شدن بزرگترين مرکز نمايشگاههاي ماشینآالت سنگین و نیمه سنگین استان و کشور در اسالمشهر با وسعت حدود
 022هکتار؛
 )6استقرار صنايع بزرگ کشور از جمله :گروه صنعتی ايرانخودرو ديزل ،گروه کارخانجات صنعتی سديد ،گروه صنعتی بهمن
(فیلور) .گروه لبنیات و بستنی میهن و دومینو ،شرکت صنايع بهسازي چوب ايران ،شرکت بینالمللی پايا گل ،شرکت لوله و
ماشینسازي ايران ،شرکت سینجر گاز ،شرکت الکتروژن ،شرکت جام ايمن گستر در منطقه؛
 )7وجود مراکز متعدد فنی و حرفهاي جهت تربیت نیروي انسانی مورد نیاز( .تارنماي فرمانداري شهرستان

اسالمشهر)13

دانشگاه آزاد اسالمي اسالمشهر

اين واحد در خرداد سال  1976به صورت شعبهاي از واحد تهران جنوب تأسیس گرديد و در آذرماه  1977رسماً به صورت
واحد دانشگاهی با درجه بزرگ فعالیت خود را با راهاندازي رشتههاي مترجمی زبان انگلیسی  -کاردانی کامپیوتر  -کارشناسی
حقوق قضايی و با جذب  421نفر دانشجو آغاز نمود.
دانشگاه اسالمشهر داراي کلیه مقاطع آموزشی بجز دکتري تخصصی در سیستمهاي آموزشی تمام وقت ،پاره وقت و آموزش
معلمان و شش گروه عمده تحصیلی شامل :علوم انسانی ،حسابداري ،علوم پايه ،فنی و مهندسی ،تربیت بدنی و هنر فعالیت میکند و
 036نفر عضو هیئتعلمی تمام وقت دارد.
اين عالوه بر جذب تعداد کثیري از دانشجويان منطقه اسالمشهر ،توانسته بخشی از نیاز متقاضیان تحصیالت تکمیلی در
شهرهاي اطراف و شهر تهران را تأمین نمايد؛ و فراهم نمودن امکانات آموزشی ،با داشتن تنوع نسبی رشتههاي تحصیلی بخش
عمده اي نیاز تحصیلی در بخش آموزش عالی منطقه اسالمشهر و حومه را پاسخگو باشد و از افزايش تراکم در واحدهاي آموزش
عالی شهر تهران بکاهد .رضايت خانوادهها و دانشجويان از نزديکی محل زندگی و تحصیل ،کاهش تردد بین شهري و کاهش
هزينه مصرف انرژي ايجاد اشتغال در زمینه فعالیت هاي مرتبط با دانشجويان در سطح شهر ،پرورش نیروي انسانی بومی براي
بخش هاي مختلف اداري ،تجاري ،اقتصادي ،کشاورزي و ...شهرستان و موارد ديگر همه جزئی از خدمات دانشگاه آزاد اسالمی
براي اين شهرستان محسوب میشود.
پيشينه پژوهش
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گلی ،ابراهیم /تعیین و بررسی نقش دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه پايدار شهر شیروان (توسعه فرهنگی و اجتماعی) :پژوهش
حاضر در سال  1937با هدف بررسی نقش دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان در توسعه فرهنگی و اجتماعی اين شهرستان به روش
پیمايشی با استفاده از پرسشنامه در بین  073نفر نمونه آماري از جامعه آماري فرهنگیان ،مديران ارشد ادارات ،اساتید دانشگاه و
دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد شهرستان شیروان اجرا شده است .اين پژوهش با جمعآوري نظرات پاسخگويان در زمینههاي
اجتماعی و فرهنگی و تجزيه و تحلیل آن ها به اين نتیجه رسیده است که دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان در توسعه اجتماعی و
فرهنگی اين شهرستان نقش داشته و اين فرضیههاي پژوهش با ضريب  35درصد تأيید شده است.
نیما سراج /ارزيابی نقش مراکز آموزش عالی در توسعهي شهرهاي کوچک :اين پژوهش با هدف نقش ارزيابی نقش مراکز
آموزش عالی در توسعه شهرهاي کوچک در شهرستان فیروزکوه در بین جامعه آماري متشکل از کلیهي افرادي است که با توجه به
شغل يا تحصیالتشان ،شرايط پاسخ دادن به پرسشهاي مطرح شده جهت ارزيابی نقش آموزش عالی در ارتقاي هر يک از اين
شاخصها را دارند .پژوهش حاضر به روش پیمايشی انجام گرفته و با استفاده سه پرسشنامه مجرا در زمینههاي شهري ،اقتصادي و
اجتماعی به جمعآوري نظرات  172نفر از نمونه آماري پژوهش پرداخته است که نتايج پژوهش نشان میدهد آموزش عالی در رشد
شاخصهاي توسعه شهري فیروزکوه نقش مستقیم دارد و اين نقش در رشد شاخص اقتصادي باالترين رتبه ،در رشد شاخص
اجتماعی دومین رتبه و در رشد شاخص محیطی رتبهي سوم را به خود اختصاص داده است.
هدف پژوهش

آگاهی از تأثیر دانشگاه آزاد اسالمی بر توسعه پايدار شهرهاي حومه تهران براي برنامهريزي در حوزه مديريت خدمات شهري
از اهمیت بااليی برخوردار است .البته اين يک موضوع دو سويه است هم براي دانشگاه آزاد اسالمی و هم براي مسئوالن اجرايی
اين موضوع اهمیت دارد .دانشگاه نیز براي برنامهريزي و هدفگذاري آتی و ايفاي نقش اجتماعی خود ضروري است که از میزان
موفقیت و نقش و جايگاه خود در روند توسعه شهر محل خود اطالع داشته باشد و با توجه به خواست عمومی منطقه و نیازهاي آن
اقدام به داير نمودن رشته تحصیلی ،جذب هیئتعلمی ،فراهم نمودن امکانات آزمايشگاهی و کتابخانهاي و  ...نمايد .طرحهاي
توسعه فیزيکی ،علمی و پژوهشی دانشگاه میتواند با توجه به عملکرد گذاشته و نیازهاي حال و آينده منطقه از اثربخشی و
کارآمدي بیشتري برخوردار شود.
به اين منظور ،بايد ضمن شناخت شاخصها و آثار مثبت و منفی آموزش عالی که از ضرورتهاي جوامع امروزي میباشد،
نقش آنها در رشد شاخصهاي مهم و مؤثر بر توسعهي شهري نظیر عوامل محیطی ،اقتصادي و اجتماعی ،به خصوص در شهرهاي
کوچک ،ارزيابی شود .از اين رو پژوهش حاضر با هدف ارزيابی نقش دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه پايدار شهرهاي حومه تهران
اجرا شده است .تا با يک پژوهش نظامند و روش علمی میزان تأثیر دانشگاه در توسعه منطقه جغرافیايی و جامعه پیرامون خود،
ارزيابی شود .اهداف کالن اين پژوهش عبارتند از:
 )1تغییر در نگرش مديران شهري و شهروندان به رسالت و جايگاه آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسالمی در توسعهي اين
شهرها؛
 )0تغییر در نگرش مديران و شهروندان در زمینه آموزش عالی به طور عام و دانشگاه آزاد اسالمی به طور خاص به منظور
کاهش تنشهاي اجتماعی؛
 )9ايجاد زمینه هاي الزم در جهت تقويت مشارکت اجتماعی و نیز مشارکت اداري براي توسعه کمی و کیفی دانشگاه آزاد
اسالمی؛
 )4استفاده بهینه و مناسب از تحقیقات دانشگاهی جهت توسعه شهري در زمینههاي اقتصادي ،اجتماعی و ...
فرضيههاي پژوهش
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فرضیه اصلی پژوهش بر اين استوار است که دانشگاه آزاد اسالمی بر توسعه پايدار شهرهاي اطراف تهران تأثیر مثبت دارد؛ و براي
تجزيه و تحلیل بهتر ،چهار فرضیه فرعی نیز مطرح میشود هدف پژوهش تعیین میزان تأثیر دانشگاه آزاد اسالمی بر ابعاد مختلف
توسعه پايدار مورد در شهرهاي اطراف تهران است.
دانشگاه آزاد اسالمی بر توسعه پايدار شهرهاي اطراف تهران تأثیر مثبت دارد.
دانشگاه آزاد اسالمی بر توسعه محیطی و کالبدي شهرهاي اطراف تهران تأثیر مثبت دارد.
دانشگاه آزاد اسالمی بر توسعه اقتصادي شهرهاي اطراف تهران تأثیر مثبت دارد.
دانشگاه آزاد اسالمی از ديدگاه توسعه اجتماعی بر توسعه شهرهاي اطراف تهران تأثیر مثبت دارد.
دانشگاه آزاد اسالمی از منظر توسعه فرهنگی بر شهرهاي اطراف تهران تأثیر مثبت دارد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر يک پژوهش کاربردي هست که به روش پیمايشی اجرا شده است .براي اجراي پژوهش با استناد به منابع علمی
موجود به استخراج مؤلفههاي عینی توسعه پايدار براي ارزيابی کمی دادهها اقدام شد و مؤلفههاي مورد ارزيابی پژوهش مشخص
گرديد .با توجه به اينکه توسعه پايدار يک موضوع با مؤلفههاي بسیار گستردهاي هست ،در اين پژوهش بررسی همه جانبه ابعاد آن
امکانپذير نبود .از اين رو چهار مؤلفه برجسته توسعه پايدار يعنی توسعه اجتماعی ،توسعه اقتصاد ،توسعه محیطی و توسعه فرهنگی
براي ارزيابی نقش دانشگاه آزاد اسالمی انتخاب شد.
جامعه آماري اين پژوهش عبارتند از کلیه شهروندان شهر اسالمشهر که در ساختار اداري ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي شهر
مشغول فعالیت هستند .کارمندان ادارات دولتی ،شهرداري و نهادهاي وابسته ،شاغلین در بخش مسکن ،شرکتهاي مشاوره و فنی و
مهندسی ،دانشگاههاي و مراکز آموزش عالی ،اعضاي هیئتعلمی ،معلمان ،مراکز فرهنگی ،اعضاي کتابخانههاي عمومی و کلیه
شاغلین بخش تجاري و خدماتی در شعاع چند کلیومتري دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر که به نحوي با مسائل دانشگاه،
دانشجويان ،کارکنان و اساتید دانشگاه در ارتباط بوده و مراودات شغلی با آنها دارند .البته گروههاي زير مجموعه جامعه آماري
پژوهش بسیار متنوع هستند که از حوصله ذکر در اين مقاله خارج است؛ که در مجموع بیش از  5222نفر میباشند.
براي جمعآوري اطالعات مورد نیاز پرسشنامهاي با  42گويه در چهار زمینه محیطی (کالبدي) ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی
با طیف گاتمن طراحی گرديد .در طراحی پرسشنامه سعی شد از تجربیات پژوهشهاي مشابه استفاده گردد.
براي تعیین پايايی پرسشنامه ابتدا با اجراي آزمون آماره آلفاي کرونباخ در بین  52مورد از پاسخهاي اولیه مشخص گرديد
که دو مورد از گويهها باعث کاهش پايايی پرسشنامه بود که با حذف آنها مقدار آلفاي استاندارد شده به میزان  2/367را نشان
داد که حاکی از همسازي درونی باالي اين گويهها جهت سنجش شاخص مورد پژوهش بود .بعد تکمیل کلیه پرسشنامه اين
آزمون بین  950مورد دوباره اجرا گرديد که عدد  2/355را نشان داد .اين سطح پايايی بر اساس قاعده مالري 13نشان میدهد که
پاپايی ابزار پژوهش در حد بسیار خوب است.
با استفاده از جدول نمونهگیري مورگان و با توجه به حجم جامعه آماري ،حجم نمونه پژوهش  957نفر تعیین گردد که با ده
درصد احتمال عدم بازگشت پرسشنامه ،بین  932نفر که به طور تصادفی ساده انتخابشده بودند ،پرسشنامه توزيع گردد که در
نهايت  950مورد از مجموعه کل پاسخنامههاي دريافت شده مورد تابید قرار گرفت.
براي آزمون فرضیههاي پژوهش از آزمون  tتک نمونهاي استفاده گرديد و گويههاي پرسشنامه در گروه محیطی ،اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی دستهبندي شده و دادههاي به دست آمده مورد آزمون قرار گرفتند .براي رتبهبندي بین مؤلفههاي توسعه پايدار
و تعیین بیشترين و کمترين حوزه تأثیر دانشگاه آزاد اسالمی نیز از آزمون فريدمن استفاده گرديد.
آزمون فرضيهها
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فرضیه اصلی :دانشگاه آزاد اسالمی بر توسعه پايدار شهرهاي اطراف تهران تأثیر مثبت دارد.
نتايج آزمون فرضیه اصلی حاکی از اين است که مقدار آزمون  tتک نمونهاي ( )3/013در جدول شماره  1نشان میدهد که با
اطمینان  33درصد و سطح خطاي کوچکتر از  2/21تفاوت آمار معنیداري ( )2/222وجود دارد .همچنین میانگین جامعه آماري
( )121/11از میانگین مفروض ( )35باالتر است از اين رو میتوان گفت که فرض صفر پژوهش مبنی بر عدم وجود رابطه بین
متغییرهاي پژوهش رد شده و در مقابل فرض پژوهش تأيید میشود.
جدول  :1نتايج آزمون  tبراي فرضیه اصلی پژوهش
آزمون تك يك نمونهاي t
تعداد نمونه

میانگین واقعی

انحراف معیار

میانگین خطاي استاندارد

950

121/11

10/491

2/669.

میانگین فرضی35:
نمره t

درجه آزادي

سطح معنیداري

اختالف میانگین

3/013

951

2/222

6/123

 35درصد فاصله اطمینان از تفاوت
پايین ترين

باالترين

4/32

7/41

فرضیه فرعی اول :دانشگاه آزاد اسالمی بر توسعه محیطی و کالبدي شهرهاي اطراف تهران تأثیر مثبت دارد.
نتايج آزمون فرضیه اصلی حاکی از اين است که مقدار آزمون  tتک نمونهاي ( )12/214در جدول شماره  0نشان میدهد که با
اطمینان  33درصد و سطح خطاي کوچکتر از  2/21تفاوت آمار معنیداري ( )2/222وجود دارد .همچنین میانگین جامعه آماري
( )04/75از میانگین مفروض ( )00/5باالتر است از اين رو میتوان گفت که فرض صفر پژوهش مبنی بر عدم وجود رابطه بین
متغیرهاي پژوهش رد شده و در مقابل فرض پژوهش تأيید میشود.

/992مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره دوم /بهار 9312
جدول  :0نتايج آزمون  tبراي فرضیه فرعی اول پژوهش
آزمون تك يك نمونهاي t
تعداد نمونه

میانگین واقعی

انحراف معیار

میانگین خطاي استاندارد

950

04/75

4/001

2/005

میانگین فرضی00/5:
نمره t

درجه آزادي

سطح معنیداري

اختالف میانگین

12/214

951

2/222

0/059

 35درصد فاصله اطمینان از تفاوت
پايین ترين

باالترين

1/31

12/214

فرضیه فرعی دوم :دانشگاه آزاد اسالمی بر توسعه اقتصادي شهرهاي اطراف تهران تأثیر مثبت دارد.
نتايج آزمون فرضیه اصلی حاکی از اين است که مقدار آزمون  tتک نمونهاي ( )3/929در جدول شماره  9نشان میدهد که با
اطمینان  33درصد و سطح خطاي کوچکتر از  2/21تفاوت آمار معنیداري ( )2/222وجود دارد .همچنین میانگین جامعه آماري
( )04/23از میانگین مفروض ( )00/5باالتر است از اين رو می توان گفت که فرض صفر پژوهش مبنی بر عدم وجود رابطه بین
متغییرهاي پژوهش رد شده و در مقابل فرض پژوهش تأيید میشود.
جدول  :9نتايج آزمون  tبراي فرضیه فرعی دوم پژوهش
آزمون تك يك نمونهاي t
تعداد نمونه

میانگین واقعی

انحراف معیار

950

04/23

9/563

میانگین خطاي استاندارد
2/132

میانگین فرضی00/5:
نمره t

درجه آزادي

سطح معنیداري

اختالف میانگین

3/929

951

2/222

1/532

 35درصد فاصله اطمینان از تفاوت
پايین ترين

باالترين

1/01

3/929

فرضیه فرعی سوم :دانشگاه آزاد اسالمی از ديدگاه توسعه اجتماعی بر توسعه شهرهاي اطراف تهران تأثیر مثبت دارد.
نتايج آزمون فرضیه اصلی حاکی از اين است که مقدار آزمون  tتک نمونهاي ( )7/072در جدول شماره  4نشان میدهد که با
اطمینان  33درصد و سطح خطاي کوچکتر از  2/21تفاوت آمار معنیداري ( )2/222وجود دارد .همچنین میانگین جامعه آماري
( )03/13از میانگین مفروض ( )07/5باالتر است از اين رو میتوان گفت که فرض صفر پژوهش مبنی بر عدم وجود رابطه بین
متغییرهاي پژوهش رد شده و در مقابل فرض پژوهش تأيید میشود.
جدول  :4نتايج آزمون  tبراي فرضیه فرعی سوم پژوهش
آزمون تك يك نمونهاي t
تعداد نمونه

میانگین واقعی

انحراف معیار

950

03/13

4/942

میانگین خطاي استاندارد
2/091

میانگین فرضی07/5:
نمره t

درجه آزادي

سطح معنیداري

اختالف میانگین

7/072

951

2/222

1/630

 35درصد فاصله اطمینان از تفاوت
پايین ترين

باالترين

1/09

0/14

فرضیه فرعی چهارم :دانشگاه آزاد اسالمی از منظر توسعه فرهنگی بر شهرهاي اطراف تهران تأثیر مثبت دارد.
نتايج آزمون فرضیه اصلی حاکی از اين است که مقدار آزمون  tتک نمونهاي ( )0/399در جدول شماره  4نشان میدهد که با
اطمینان  35درصد و سطح خطاي کوچکتر از  2/25تفاوت آمار معنیداري ( )2/224وجود دارد .همچنین میانگین جامعه آماري
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( )09/23از میانگین مفروض ( )00/5باالتر است از اين رو می توان گفت که فرض صفر پژوهش مبنی بر عدم وجود رابطه بین
متغییرهاي پژوهش رد شده و در مقابل فرض پژوهش تأيید میشود.
جدول  :4نتايج آزمون  tبراي فرضیه فرعی چهارم پژوهش
آزمون تك يك نمونهاي t
تعداد نمونه

میانگین واقعی

انحراف معیار

میانگین خطاي استاندارد

950

09/23

9/733

2/020

میانگین فرضی07/5:
نمره t

درجه آزادي

سطح معنیداري

اختالف میانگین

7/072

951

2/224

2/534

 35درصد فاصله اطمینان از تفاوت
پايین ترين

باالترين

2/02

2/33

رتبهبندي مؤلفههاي پژوهش
هر چند که در همه مؤلفههاي چهارگانه توسعه پايدار که در اين پژوهش مورد ارزيابی قرار گرفتهاند ،تأثیر دانشگاه آزاد اسالمی
مثبت ارزيابی شده است ،ولی ضريب تأثیر هر چهار مؤلفه بالطبع به يک اندازه نخواهد بود .با استفاده از آزمون فريدمن میزان تأثیر
دانشگاه آزاد اسالمی در هر يک ابعاد مشخص شد .نتايج جدول شماره  5نشان میدهد که بیشترين تأثیر دانشگاه در حوزه
مؤلفههاي اجتماعی توسعه بوده و در رتبه هاي بعدي ،بعد محیطی و اقتصادي قرار دارند .طبق نظر پاسخگويان دانشگاه آزاد در
حوزه فرهنگی کمترين میزان تأثیر را در سطح شهر اسالمشهر داشته است.
جدول  :5جدول رتبهبندي مؤلفههاي پژوهش با استفاده از آزمون فريدمن
ميانگين رتبه

مولفه
اجتماعی 9/74
محیطی (کالبدي) 0/90
اقتصادي 0/23
فرهنگی 1/36

تست آماري فريدمن
تعداد نمونه 950
کاي اسکوئر 470/266
درجه آزادي 9
سطح معنیداري 2/222

نتيجهگيري

اطالع از تأثیر يک موسسه آموزش عالی در پیرامون خود و آگاهی از میزان آن در بحث آمايش و برنامهريزي آموزش عالی از
يک سو؛ و برنامهريزي نهادهاي عمومی و خصوصی و حاکمیتی در حوزه توسعه منطقهاي و مديريت و برنامهريزي شهري از
اهمیت بااليی برخوردار است .حضور يک دانشگاه يا موسسه آموزش عالی عالوه بر اينکه پیرامون محیطی خود تحت تأثیر قرار
میدهد ،بلکه بر شهروندان و ساختار اجتماعی آن شهر در شعاعی وسیعتر تأثیرگذار است.
توسعه کمی دانشگاه آزاد اسالمی و تاکید بر توسعه کیفی آن در سالیان اخیر نقش به سزايی در شکلگیري هويت نوين
شهرهاي ايران داشته .اين تأثیر به صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل شناسايی است .ابعاد تحوالت فرهنگی و اجتماعی که از حضور
دانشگاه ،دانشجويان ،اعضاي هیئتعلمی و فارغالتحصیالن آن ناشی شده موضوعی است که در کلیت آن مسئوالن و شهروندان
اجماع نظر دارند ولی سنجش و ارزيابی از سطح و نوع تأثیر آن در روند توسعهاي و به خصوص توسعه پايدار شهرها نیازمند
پژوهش و بررسی است.
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از بعد محیطی و اقتصادي همانگونه نتايج اين پژوهش هم نشان میدهد دانشگاه آزاد در شهرهاي اطراف تهران تأثیر داشته
چرا که ترکیب دانشجويان و اعضاي هیئتعلمی اين دانشگاهها به گونهاي بوده که عالوه بر دانشجويان محلی و منطقهاي ،تعداد
قابل توجهی از دانشجويان خود شهر تهران را نیز در بر میگیرد .اين موضوع در سالهاي گذشته به علت تقاضاي آموزش عالی
زياد در پايتخت و ظرفیت پايین مراکز آموزش تهران باعث شده بود که بخشی از آن نیاز را واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی حومه
تهران بر عهده بگیرند .اين حرکت جمعتی از محیط بزرگتر با فرهنگی متفاوت و عمدتاً غالب با خواستهاي اجتماعی ،اقتصادي
و فرهنگی و مطالبه سطحی از تسهیالت اجتماعی باعث گرديده که مسئوالن دانشگاهی و شهري اين شهرها به دنبال رفع آن باشند.
از اين رو همانگونه که جامعه آماري اين پژوهش نیز در اين موضوع را تأيید نمودهاند ،دانشگاه آزاد در ساختارهاي محیطی و
مؤلفههاي شهري و مباحث اقتصادي در اين شهر تأثیر داشته است .اين بخش از يافتههاي پژوهش در راستاي يافتههاي پژوهشهاي
پیشین است که تأثیر دانشگاه آزاد اسالمی بر ساختار محیطی و اقتصادي جامعه آماري را تأيید مینمايد .هرچند ترتیب شاخصهاي
موثر نسبت به پژوهش سراج متفاوت است .در پژوهش فوق میزان تأثیر مؤلفه اقتصادي بیشتر مؤلفهي محیطی بوده ولی نتايج اين
پژوهش خالف آن را ثابت میکند.
ابعاد اجتماعی تأثیر دانشگاه آزاد اسالمی بر شهر اسالمشهر از ديگر مؤلفهها پر رنگ تر است .نتايج پژوهش نیز نتايج
پژوهشهاي قبلی را تأيید مینمايد به خصوص با نتايج پژوهش گلی در يک راستا قرار دارد و تأيید مینمايید که نقش دانشگاه در
توسعه اجتماعی بیشتر از توسعه فرهنگی بوده است .ولی با توجه به اين اينکه در پژوهش سراج مؤلفه اقتصادي باالتر از مؤلفه
اجتماعی قرار دارد ،از اين رو يافتههاي آن پژوهش را در موضوع تقدم و تأخیر مؤلفهها تأيید نمینمايد.
به مانند نتايج پژوهش گلی نتايج اين پژوهش نشان میدهد که دانشگاه آزاد در زمینه مباحث فرهنگی کمترين میزان تأثیر را
دارد .البته ساختار مؤلفههاي فرهنگی بسیار کیفیتر از ساير مؤلفههاست و اجماع نظر در اين حوزه مشکلتر از ساير مباحث است.
البته موضوع ديگر ،تفاوت ديدگاه شهروندان شهرهاي کوچک با ديدگاه فرهنگی شهروندان شهرهاي بزرگ و پايتخت است.
همیشه اين ذهنت وجود دارد حضور دانشجويان از ساير شهرها تجانس فرهنگی شهر را تغییر داده و باعث ايجاد تغییرات در
بنیانهاي فرهنگی و باال بردن سطح انتظارات و نزديکی به فرهنگ شهرهاي بزرگ شده است .اين ديدگاه در بین بافت سنتی جامعه
آماري بیشتر است .از اين رو به احتمال زياد اين طرز نگاه به موضوع حضور آموزش عالی باعث افت شاخص ديدگاه فرهنگی افراد
نسبت به دانشگاه است .البته نقش دانشگاه در توسعه فرهنگی مورد تأيید قرار گرفته است اما با توجه به ذهنی بودن معیارهاي
سنجش اين بعد از توسعه نسبت به ساير مؤلفههاي پژوهش اجماع نظر کمتري وجود دارد.
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