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  سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان از نقش دانشگاهي شهر بابلسر
  

ــماعي ــي شـــ :علـــ
ــودي ــيدمهدي محم :س

 

ــيار ــاي  دانش ــهجغرافي ــهري  و برنام ــزي ش ــگاه  ،ري ــوارزمي،دانش ــران خ ــران*ته ، اي
، ايــرانتهــران خــوارزمي،دانشــگاه ، ريــزي شــهري كارشــناس ارشــد جغرافيــا و برنامــه

  

  
 چكيده

از طرف ديگر . ان رضايتمندي دانشجويان از كاركرد دانشگاهي شهرها بسيار ضروري استامروزه سنجش ميز
اين ناهمـاهنگي  . ي دانشگاهي در راستاي نيازهاي شهري نيستها دهد بسياري از رشته يي اوليه نشان ميها بررسي

اسـتقرار  . يده اسـت سياسي و فرهنگي در سطح كشور گرد، اجتماعي، ي اقتصاديها باعث بروز مشكالتي در زمينه
. ي زيربنايي براي پـذيرش نقـش دانشـگاهي اسـت    ها بسترهاي مناسب و ظرفيت به هر شهري نيازمند دانشگاه در

هـدف ايـن    . ي مناسب با نيازهاي دانشگاه و دانشگاهيان ضروري استها ي زيربنايي و پتانسيلها توجه به ظرفيت 
در راسـتاي ايـن تحقيـق بـه منظـور      . است اهي شهر بابلسرميزان رضايت دانشجويان از نقش دانشگمقاله سنجش 
جامعـه آمـاري ايـن    . گرفتـه شـده اسـت    اسنادي و روش پيمايشي بهره، اي ي كتابخانهها از روش ها گردآوري داده
در اين راستا ابتدا ميزان رضـايتمندي دانشـجويان بـا    . استنفر از دانشجويان دانشگاه مازندران  370تحقيق شامل 

مورد ارزيـابي قـرار گرفـت و سـپس      SPSSاي در محيط نرم افزار  تك نمونه Tاز تكنيك آماري آزمون  استفاده
 SPSSمتغيره در محيط نرم افـزار   هاي تاثيرگذار بر ديدگاه دانشجويان با استفاده از روش رگرسيون چند شاخص

هـاي خـدمات حمـل و نقـل و      صدهد كه از ديدگاه دانشجويان تنها شـاخ  نشان مي Tنتايج آزمون . شناسايي شد
. دهـد  خدمات تفريحي از كيفيت مناسبي قرار دارند و اين امر رضايت دانشجويان از اين دو شاخص را نشـان مـي  

بررسـي  . رضـايت بـااليي در ميـان دانشـجويان وجـود نـدارد       هـا  اين در حالي است كه در رابطه با ساير شاخص
) β=530/0) و خـدمات رفـاهي(  β=545/0خـدمات اقـامتي(   يها دهد كه شاخص هاي تاثيرگذار نشان مي شاخص

) β=430/0) و امكانـات اشـتغال (  β=418/0ي خدمات ورزشـي ( ها در مقابل شاخص. هستندداراي بيشترين تاثير 
 . كمترين تاثير را بر ميزان رضايتمندي دانشجويان از شهر بابلسر دارند

    رضايتمندي دانشجويان ،نياز دانشجويان ،شهر بابلسر ،شهر دانشگاهي ،دانشگاه كليدي:هاي هواژ
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  مه دمق -1
 طرح مسأله -1-1

از جمله نهادهايي هستند كه نقش بسيار  ها دانشگاه
. اي در توســعه فرهنگــي جوامــع دارنــد تعيــين كننــده

، فـن ، دانشگاه به طور مستقيم و غير مسـتقيم بـر هنـر   
ي وبه طور كلي توسـعه علمـ  ، ادبيات، سياست، اقتصاد

ت نيروي انساني بـراي  يتقو گذشته از. تأثير گذار است
موجـب توسـعه    هـا  صنعت و خدمات توسعه دانشـگاه 
بـه عبـارتي توسـعه    . شهرها و مناطق مختلف مي شود

ــگاه دارد   ــا دانش ــي ب ــيار عميق ــتگي بس ــهرها وابس . ش
شهرهايي كه دانشگاه در آن تاسـيس مـي شـود باعـث     

هـم  جذب نيروي متخصص شده و نيروي متخصـص  
اي كه بايد به آن  اما نكته. باعث توسعه شهري مي شود

توجه شود اين است كه استقرار دانشگاه در شهر بايـد  
ي هـا  دانشگاه يا رشـته اي باشد كه ميان كاركرد  به گونه

تحصيلي آن با محـيط جغرافيـايي شـهر و كـاركرد آن     
ي ها عدم تناسب اين دو موجب چالش. هماهنگ باشد

  . فرهنگي مي شود
امروزه در ايران شاهد استقرار دانشـگاه بـا اسـامي     

ــزرگ و كوچــك   مختلــف در بســياري از شــهرهاي ب
استقرار دانشگاه در شهر باعـث مـي شـود كـه     . هستيم

دانشگاه به عنوان كانون رشد و توسعه فرهنگـي نقـش   
از . فرهنگ و اقتصاد شهر داشـته باشـد   تأثير گذاري بر

اهم شود كه با در نظر اي فر اين رو شرايط بايد به گونه
گرفتن تناسب ميان دانشگاه و شهر از يك سو دانشگاه 

از طـرف  . مثبتي بر توسعه شهر داشته باشـد  آثاربتواند 
فرهنگي ، ديگر شهر نيز قادر به تأمين نيازهاي اقتصادي

در ايـران مكانيـابي   . و آموزشي جامعه دانشگاهي باشد
ختلـف بـدون   در شهرهاي م ها و استقرار آن ها دانشگاه

 در. گيـرد  در نظر گرفتن شرايط عنوان شده صورت مي
ــن ــزان    اي ــه مي ــر آن اســت ك ــژوهش ب ــن پ ــتا اي راس

رضايتمندي دانشجويان از نقـش دانشـگاهي بابلسـر را    
هاي تـاثير گـذار بـر     سنجش قرار داده و شاخصمورد 

ديدگاه دانشجويان نسبت به شـهر بابلسـر را شناسـايي    
 .  كند

ر شــهر نيازمنــد بــه بســترهاي اســتقرار دانشــگاه د
اقتصادي و اجتماعي ، ي زيرساختيها مناسب و ظرفيت

يكي از نكـات مهـم در مكانيـابي دانشـگاه ايـن      . است
اســت كــه عملكــرد شــهر بتوانــد جوابگــوي نيازهــاي 

و از طـرف ديگـر   . دانشگاه و جامعه دانشجويان باشـد 
دانشگاه هم نقش مؤثري در رشد و توسعه اقتصادي و 

ايجاد بسـتري مناسـب   . آن جامعه داشته باشد اجتماعي
براي تحصيل و زندگي دانشـگاهيان رشـد و بالنـدگي    
دانشگاه را به همراه خواهد داشت و ايـن امـر متقـابال    
. تĤثير مستقيمي در رشد و توسعه شهر خواهـد داشـت  

امروزه لزوم يك نگاه كارشناسانه در جهـت شناسـايي   
شگاه و برآوردن نياز دان  ظرفيت شهر دررابطه با كاركرد

... اقتصـادي و ، فرهنگـي ، دانشگاهيان در ابعـاد علمـي  
از آنجايي كه مكانيـابي دانشـگاه   . كامال محسوس است

فرهنگي ، اقتصادي، در يك شهر بر تمام ابعاد اجتماعي
كاركرد دانشگاه ، و به ويژه كالبدي شهر تاثيرگذار است

تاسفانه م. بايد در راستاي نيازهاي آن شهر تعريف شود
ي تحصيلي آن ها در كشور ما مكانيابي دانشگاه و رشته
در نتيجه فضاي . با كاركرد شهر هماهنگي الزم را ندارد

شهر در جذب دانشجويان بـراي اشـتغال و فعاليـت و    
همچنـين در  . پيوند دانشگاه با جامعـه مناسـب نيسـت   

شـهر عملكـرد   ، ارائه خدمات مـورد نيـاز دانشـجويان   
ــدارد ــنا. مناســبي ن ــراي   ي ــر موجــب مشــكالتي ب ام

مشــكالتي از قبيــل افــزايش . دانشــجويان شــده اســت
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، مسائل روحـي و روانـي  ، مشكالت اقتصادي، بيكاري
دانشـجويان و فـارغ   فرهنگي و در مجمـوع نارضـايتي   

ايـن رو   از. التحصيالن دانشگاه را به همراه آورده است
اين پژوهش در پي پاسخ دادن به اين سؤاالت است كه 

دانشجويان از شهر بابلسر بـه عنـوان يـك شـهر بـا       آيا
هاي  كه شاخص اين نقش دانشگاهي رضايت دارند؟ و

تاثيرگذار بر ديدگاه دانشجويان نسبت به شـهر بابلسـر   
  كدامند؟

  

 اهميت و ضرورت تحقيق -1-2

نفـر در سـال    40630شهر بابلسر با جمعيت حدود 
 يكي از شهرهاي استان مازنـدران اسـت كـه بـه     1385

. عنوان كانون اصلي دانشگاه مازندران به شمار مي رود
نفــر دانشــجو  10000دود در ايــن دانشــگاه تقريبــاً حــ
با توجـه بـه اينكـه هـر     .. مشغول به تحصيل مي باشند

ساله تعداد زيادي دانشجو جذب دانشگاه مازندران مي 
شوند لزوم ارزيابي امكانات شهر و كاركرد دانشـگاهي  

ــه دانشــجويان و  شــهر در جهــت خــدمات ر  ســاني ب
همچنين چگونگي نگرش شهروندان بابلسر بـه عنـوان   
جامعه ميزبان نسبت بـه دانشـگاه و دانشـجويان كـامالً     

  . ضروري است
  

  اهداف  -1-3
سنجش ميزان رضايتمندي دانشـجويان از   -1-3-1

   ؛نقش دانشگاهي شهر بابلسر
شناخت شاخصهاي تاثيرگذار بـر ديـدگاه    -1-3-2

  . سبت به شهر بابلسردانشجويان ن
  

  پيشينه پژوهش -1-4
بـا توجـه بـه     بوده است كـه  يدانشگاه هميشه نهاد

تحليـل و يـافتن پاسـخ     ي بررسي وجامعه برا نيازهاي

 Greenwood)( دكنـ  يمسائل مهم روز به آن مراجعه م

and et al,1999: 1040 .     بسـياري از محققـان بـر ايـن
ايد همسو با باورند كه توسعه آموزش عالي در كشور ب

به بياني ديگـر توسـعه   . ي منطقه اي انجام گيردها توان
كيفي آن بايد متناسـب بـا نيازهـاي آن جامعـه      كمي و

آموزش عالي ركـن اصـلي در مـديريت    . صورت گيرد
هر گونه اختالل و نا هماهنگي در . كالن كشوري است

اجتمـاعي  ، ي فرهنگيها ساختار آن به سرعت بر بخش
 ها توزيع فضايي دانشگاه. ذاردگ ثر ميو اقتصادي شهر ا

بايد تابع الزامات و تمهيـدات منـاطق و    ها و كاركرد آن
نمي توان الگوهاي توزيـع آن  . نواحي جغرافيايي باشد
ي ديگـري طراحـي و ارايـه    ها را با استفاده از شاخص

  . ) 171 :1383، (رهنمايي كرد
ي ها نتايج تحقيقات متعدد در رابطه با علل پيشرفت

صنعتي و اقتصادي ژاپن نشـان مـي دهـد كـه يكـي از      
ي هـا  همـاهنگي فعاليـت  ، ي مهم اين پيشـرفت ها علت

آموزشي اين كشور با نواحي جغرافيايي مي باشد(گلنام 
بـه   1993در پژوهشي در سال بوك . )1365، و مرادي

هـا و دانشـگاهيان    كـه دانشـگاه   اين نتيجه رسيده است
سنت و فرهنگ ما  اههادانشگ. دارنديي پويا يكاركردها

به ويژه زماني كه كاركرد دانشـگاه  . بخشند تعالي ميرا 
ي توليـدي و  هـا  با نقش شهر از جمله نهادها و سازمان

 :Bok, 1993( خدماتي هماهنگي الزم را داشـته باشـد  

تأثير گذاري عميق بر افكـار   ها از طريق دانشگاه. )158
از  يا مجموعـه  و غيـر مسـتقيم   و ارائه مسـتقيم جامعه 
ي در رشـد و شـكوفايي   غيرقابل انكـار  نقش، خدمات

 . استعدادهاي نوجوانان و جوانان ايفا مي كنند

وظيفه آموزش عالي تامين نيروي انساني ماهر مورد 
پشتوانه . ي مختلف فعاليت استها نياز جامعه در زمينه

آموزش عالي و ارتقاي كيفي آن نيز بر پـژوهش متكـي   

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

  
  

  1390 پاييز ،ششم، شماره دومشهري، سال  ريزيپژوهش و برنامهمجله  74

  

زيده اي از نخبگان جامعه سـر  آموزش عالي با گ. است
و كار دارد و از همين روست كه نظم و نسق بخشـيدن  
به امر توليد انديشه و ساماندهي سـاختاري اجتمـاع و   

همچنين بـه  . گيرد اقتصاد از طريق دانشگاه صورت مي
حساس و داراي برد كالن در سطح ملي  اي عنوان مقوله

، نمايي(ره دهد و جهاني توسعه يك كشور را نشان مي
1383:171( .  

 يروارد و ويليـام و مـار  ها از، يامروز يها دانشگاه
كننـد از طريـق    يتـالش مـ  ، گرفته تا دانشگاه كاليفرنيـا 

را در كنار  نظريات فرهنگي، تحقيق و خدمت، تدريس
 يدانشـگاه بـا زنـدگ   ، از اين طريـق . نقد آن منتقل كنند

و در فهـم فرهنـگ    اسـت شـهروندان در تمـاس    ههم
-Greenwood,1995: 31( مـي كنـد  ايفـا   يياتح ينقش

آموزش عـالي نقـش و تـأثير گـذاري مهمـي در      . )43
زيرا معرف نوع . توسعه اقتصادي و اجتماعي شهر دارد

ي انساني براي توليد است دانشـگاه  ها مهمي از سرمايه
نگـرش و مهارتهـاي   ، با فراهم كردن و ارتقـاي دانـش  

توسعه اقتصادي ي مختلف ها مورد نياز جامعه در زمينه
ــي آورد (وود  ــراهم م ــا و فرهنگــي را ف ) از 1992، له

ي تكنيكي ها آنجايي كه آموزش عالي افراد را با مهارت
يكي از عناصر ، و علمي مناسب تربيت و آماده مي كند
، ي فرهنگـي هـا  كليدي در پيوند بين جامعه بـا فعاليـت  
ي اجتمـاعي  ها صنعتي و اقتصادي براي تحقق پيشرفت

  .  )Azizi,1999:1شود ( محسوب مي اقتصادي
و مراكـز آمـوزش عـالي از دو     هـا  دانشگاه، بنابراين

طريق بر كارآمدي و بازسـازي و بازتوليـد اقتصـادي و    
تربيت نيروي انساني بـا  ، اول. فرهنگي تأثير مي گذارد

ايجاد ، كيفيت از نظر علمي و فني و به تعداد الزم؛ دوم
 هـا  در تمـام زمينـه  محيط و شرايط توليـد و توسـعه را   

ــذير مــي  ســازد  توســعه صــنعتي و خــدماتي امكــان پ

)Singh,1996( .در منـاطق مختلـف    هـا  توسعه دانشگاه
با هدف پاسخگويي به تقاضاي بازار كار بـراي نيـروي   

بـر ايـن اسـاس    . كار ماهر و كارآمد صورت مي گيـرد 
توجه خاصي را به مقوله آمـوزش   جوامعه توسعه يافته

 . )2: 1383، (عزيزي نياز جامعه دارندعالي متناسب با 

حضور مراكز آموزش عالي در مناطق حاشيه اي يـا  
كم فعـال كشـور و تقويـت عملكـرد آن جامعـه بايـد       

توسـعه  . و نيازهاي آن جامعـه باشـد   ها متناسب با توان
اي و اهميـت دادن بـه ايـن     دانشگاه در منـاطق حاشـيه  

خـوبي  مناطق به منظور هم گرايي فرهنگي زمـاني بـه   
تحقق مي يابد كه دانشگاه در ايـن منـاطق متناسـب بـا     
ظرفيت پاسخگويي نيازهاي رشد و توسـعه آن جامعـه   

فرهنگـي و رفتـاري ناشـي از    ، اثـرات اجتمـاعي  . باشد
حضــور اقشــار تحصــيل كــرده در نــواحي كــم فعــال  

، در شيوه نگرش ساكنان اين نواحي به محيط، اقتصادي
چنـين هـدايت   هم. جامعه و سياست چشـمگير اسـت  

و اعتبارات ايـن شـهرها و نـواحي را     ها سرمايه گذاري
بايد توجه داشـت كـه تقويـت    . به دنبال خواهد داشت

عملكردهــاي دانشــگاهي در شــهرها موجــب رشــد و 
 خواهــد شــد هــا شــكوفايي اجتمــاعي و اقتصــادي آن

 . )174-176: 1383، (رهنمايي

كه استقرار دانشـگاه   آنچه كه مسلم است اين است
ر شهرها باعث شد دانشگاه ارتباط تنگاتنگي با مسائل د

، اسـاتيد . شهري از جمله زندگي شهري برقرار مي كند
ــوان جمعيــت   ــه عن ــدان اغلــب ب دانشــجويان و كارمن

بنـابراين  . سكونت يافتـه در شـهر معرفـي مـي شـوند     
ــه    ــار جامع ــات مناســبي را در اختي ــز امكان ــهرها ني ش

اظ بايـد جامعـه   از ايـن لحـ   .دانشگاهي قرار مي دهنـد 
اي به لحـاظ   دانشگاهي ساكن در شهر از امتيازات ويژه
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 اقتصادي و فرهنگي در شهر برخوردار باشـند ، سياسي
)Wusten, 2006: 42(  .  

تاريخ شهرهاي دانشگاهي نشان مي دهـد كـه ايـن    
ي دانشـگاهي  هـا  شهرها به لحاظ موقعيت و مأموريـت 
 صــرف نظــر از. داراي تنــوع فرهنگــي زيــادي هســتند
ايــن شــهرها و ، رسـالت خــاص شــهرهاي دانشـگاهي  

ــگاهي آن  ــات دانش ــا مؤسس ــادي  ه ــعه اقتص ، در توس
فرهنگي و آموزشي در مناطق مؤثر بوده انـد  ، اجتماعي

)Geiger,1999(  .  
 ها شهرهاي دانشگاهي در آغاز محل اقامت شاهزاده

ايـن  . در آن جا بنيانگذاري كردند بوده كه دانشگاهي را
وچك بودنـد كـه در برخـي مـوارد     شهرها جامعه اي ك

. يك واحد همسايگي يا يك بخش از شهر مادر بودنـد 
را نيـز دانشـجويان تشـكيل مـي      هـا  جمعيت غالب آن

(باسـتيه و   يدلبرگ نمونه اي از اين شهرهاستها .دادند
يك شـهر دانشـگاهي بـه    ، در اروپا. )170  :1377، دزر

لي وسيله داشتن يك دانشگاه قديمي كه اغلب وجود قب
داشــته اســت و يــا در برخــي از مــوارد بعــد از مــدت 

مشـخص  ، كوتاهي از انقالب صنعتي بـه وجـود آمـده   
اقتصاد ايـن شـهرها بـه طـور نزديكـي بـه       . شده است

 هـا  ايـن فعاليـت  . ي دانشگاهي وابسته اسـت ها فعاليت
، هـا  كتابخانـه ، هـا  انتشـاراتي ، كلينيك، شامل بيمارستان

ي دانشجويي مي ها خانه ،ي توليديها شغل، البراتوارها
عمدتا مـرتبط بـا    ها عالوه بر اين تاريخ اين شهر. باشد

ــان اســـت  ــگاه خودشـ ــاريخ دانشـ  25 :2009( تـ

Edmondson,(  .  
پديده شهر دانشگاهي و نقش دانشگاهي در ادبيات 

ريـزي شـهري مـورد توجـه      شهر و شهرسازي و برنامه
ايـن مسـأله از آنجـايي مـورد توجـه اسـت كـه        . است

 , (2008 در حال رشد است دانشجويان دائماً جمعيت

Prashantممكن است بـزرگ   ) امروزه شهر دانشگاهي
باشد و يا  شهركهايي در حاشيه شهرهاو يا اينكه شامل 

در شـهر را بـه   جمعيـت سـاكن    بخشي از ممكن است
و شـهرهاي   دانشـگاهي  اما شهر. خود اختصاص دهند

مقـام و   در همـه مـوارد داراي   داراي نقش دانشـگاهي 
در شهرها  زيرا حضور موسسات آموزشي، ارزش است
شهروندان تـأثير   اقتصاد و زندگي اجتماعي، بر فرهنگ
شمار زيادي از ساكنان محلـي   ممكن است. گذار است

ر شه مشاغلاز  برخيدر دانشگاه به كار گرفته شوند و 
ممكن است  البته گاهي. با وجود دانشگاه شكل بگيرند

. بيشـتر از جمعيـت محلـي باشـد     جمعيت دانشجويان
)2009: 25 Edmondson,( .  يمنـي  ، در تعريفـي ديگـر

شهر دانشگاهي را شهري تعريـف مـي كنـد كـه در آن     
دانشگاه بايد به عنوان عامل هويت بخـش شـهر مـورد    

  . )184: 1382، (يمني توجه قرار گيرد
Gumprecht  ــال ــود   2004در س ــات خ در مطالع

را اينگونه ذكـر كـرده    ي يك شهر دانشگاهيها ويژگي
است كه: شهرهاي دانشـگاهي از نظـر جمعيتـي اكثـراً     

جمعيـت شـهرهاي دانشـگاهي    . شهرهاي جوان هستند
ــه هســتند  ــراً داراي تحصــيالت عالي در شــهرهاي . اكث

دانشگاهي احتمال كمتـري بـراي اشـتغال سـاكنين در     
در عوض امكان اينكـه  . صنايع كارخانه اي وجود دارد

در مراكز آموزشي و فرهنگـي اشـتغال    بيش تر ساكنين
همچنـين  . )Gumprecht, 2004: 54( يابند بيشتر است
ي شـهر دانشـگاهي عبارتنـداز: ـ در     ها از ديگر ويژگي

نسبتاً باال بـوده و   ها شهرهاي دانشگاهي درآمد خانواده
ــ شـهرهاي   . اسـت ميزان بيكاري نيـز در حـد پـاييني    

دانشـجويان  . ديي در حال گذار هستنها دانشگاهي محل
اغلب به محض تمام شدن دوران تحصـيلي   ها دانشگاه
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را  ها و فارغ التحصيلي شهر را ترك مي كنند و جاي آن
  . )28: 1387، (اشرفي گيرند دانشجويان جديد مي
شــهر دانشــگاهي را در دو الگــوي  ،بــه طــور كلــي

شـهرهاي دانشـگاهي كوچـك     متفاوت مي توان ديـد: 
تبـر كـه در مقيـاس جهـاني از     اندام ولي با دانشـگاه مع 

ــت ــا ملي ــي    ه ــجو م ــف دانش ــژادي مختل ــاء ن و منش
تــوبينگن در ، ارالنگــن، گــوتينگتن، يــدلبرگها پــذيرد:
اكسفورد و ، ساالمانك در اسپانيا، بولني در ايتاليا، آلمان

ي كوچـك بـا   هـا  كمبريج در انگلستان در رديف شـهر 
مادرشهرهاي ناحيـه اي كـه نقـش    . دانشگاهي معتبرند

نشگاهي را در كنار خدمات ديگر شـهري بـر عهـده    دا
چراكه انبوهي جمعيـت شـهر از سـويي و نيـاز     ، دارند

، ي عالي از ديگر سوها جوانان جامعه شهري و آموزش
در ايـن  . مادر شهرها را ملزم به ايجاد دانشگاه مي كنـد  

شهرها دانشگاه گسترده است و چون شهري اسـت در  
حسب رشـد و توسـعه    با وجود اين بر، دل شهر ديگر

پيش مـي   ها سريع مادر شهرها مشكالتي براي دانشگاه
: 1384، (فريـد ". آيد كه در خور توجه خاصـي اسـت  

 . )305تا  302

موضوع مـورد  در زمينه  صورت گرفتهبا جستجوي 
اي مطالعات انجام شده  ،ي اطالعاتيها در بانك مطالعه

ت يافـ كه دقيقاً مرتبط با موضوع تحقيـق فعلـي باشـد    
مواردي كه مشـابه بـا   به تعدادي از  زيردر . است نشده

  اشاره شده است: موضوع مورد مطالعه است 
ريـوبين و سـيليا   ، در پژوهشي كـه توسـط كـارمرا   

تن از دانشجويان دانشـگاه ايالـت    350روي ) بر2000(
كاروليناي جنوبي صورت گرفته است به عوامـل مـؤثر   

. شـده اسـت  در رضايت تحصيلي دانشجويان پرداخته 
ي اين پـژوهش نشـان داده اسـت كـه رضـايت      ها يافته

تحصيلي دانشجويان به طور معناداري با رضايت آنـان  

در . از محيط آموزشي و خدمات دريافتي مرتبط اسـت 
اين پـژوهش تفـاوت معنـاداري بـين ميـزان رضـايت       
تحصيلي دو گـروه پسـران و دختـران مشـاهده نشـده      

  . )60: 1386، (جهاني است
پايــان نامــه كارشناســي ارشــد بــا :)1387( اشــرفي

ي توسعه شهري با تأكيـد بـر   ها ارزيابي قابليت "عنوان
نقش دانشگاهي در چارچوب رويكـرد اسـتراتژيك در   

(مـدل   A,wotبر اساس نتايج تحليل مدل . "شهر مراغه
ي هـا  مراغـه كـامالً قابليـت   ، )SWOT – AHPتركيبي 

ين نقـاط  مهـم تـر  . پذيرش عملكرد دانشـگاهي را دارد 
شـرايط مناسـب   ، قوت مراغه براي پذيرش ايـن نقـش  

وجـود  ، شـبكه ارتبـاطي مناسـب   ، طبيعي و جغرافيايي
ي زيـاد بـراي   هـا  قابليت، مراكز مهم تحقيقاتي در شهر

سالمت و امنيت اجتماعي ، ي تخصصيها پذيرش رشته
و وجود عملكردهاي سازگار (عملكـرد توريسـتي) بـا    

  . شده استعملكرد دانشگاهي شهر عنوان 
مطالعه ديگري توسط اسماعيلي و ربيعـي در سـال   

سنجش نياهـاي فرهنگـي ـ اجتمـاعي      "با عنوان 1387
ايـن   ..صورت گرفته است "دانش آموزان شهر اصفهان

نفـري   502پژوهش با روش پيمايش و انتخاب نمونـه  
آموزان دختر مقاطع راهنمايي و متوسطه شـهر  از دانش

بندي انواع نيازهاي آنـان و  هاصفهان به شناسايي و گرو
نتايج تحقيق نشان . بندي اين نيازها پرداخته استسطح
نيازهاي ، رواني در مرتبه اول -دهد نيازهاي عاطفيمي

نيازهاي اقتصادي در رتبه سـوم  ، اجتماعي در رتبه دوم
  . و نيازهاي فرهنگي در مرتبه چهارم قرار دارند

نشـجويان دافرهنگـي نيازهـاي  "پژوهشي بـا عنـوان  
چروده و  كه توسط حيدري، "، مشهد فردوسي دانشگاه

با هـدف   پژوهشاين . انجام شد 1377حيدري در سال 
شــناخت ميــزان تقاضــاي دانشــجويان بــراي كارهــاي 
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ارضـاء   بـراي فرهنگي و همچنـين اتخـاذ راهبردهـايي    
هـاي   چارچوب اهداف سازمان نيازهاي دانشجويان در

هاي جهاد دانشگاهي انجـام   فرهنگي با تاكيد بر فعاليت
، توزيع بن كتاب، نياز اظهار شده 54از بين . شده است

تاسـيس مراكـز شـغلي و    ، ي دانشگاهها تجهيز كتابخانه
تهيـه  ، تهيه جزوات آمادگي كارشناسي ارشـد ، كاريابي

برگـزاري دوره آموزشـي   ، بانك اطالعـاتي پايـان نامـه   
ز نمايشـگاه  ا تهيه مقدمات ديـدار ، رايانه باهزينه مناسب

برگزاري كالسهاي آمادگي كارشناسـي ارشـد و   ، كتاب
ي آموزشـي زبـان خـارجي بـا هزينـه      ها برگزاري دوره

مناسب و برگزاري كنكور آزمايشي بـا هزينـه مناسـب    
نياز بـا اولويـت از نظـر دانشـجويان بـوده       10درزمره 
  . است
 

 ها و فرضيهها سوال -1-5

هي شـهر  آيا دانشجويان از نقـش دانشـگا   -1-5-1
بابلسر به عنوان يك شهر با كاركرد دانشگاهي رضايت 

 دارند؟

ــاخص -1-5-2 ــدگاه     ش ــر دي ــذار ب ــاي تاثيرگ ه
  دانشجويان نسبت به شهر بابلسر كدامند؟

هايي به شرح  هاي ذكر شده فرضيه در راستاي سوال
  . زير مطرح مي شود

ــهر    -1-5-3 ــگاهي ش ــش دانش ــجويان از نق دانش
 . ل يا بااليي ندارندبابلسر رضايت قابل قبو

هــاي هزينــه كــاال و خــدمات و  شــاخص -1-5-4
كيفيت خدمات و امكانات آموزشـي بيشـترين تـاثير و    
امكانات اشتغال و كيفيـت خـدمات ورزشـي كمتـرين     
تاثير را بر ديدگاه دانشجويان نسبت به شهر بابلسـر بـه   

  .  عنوان يك شهر با نقش دانشگاهي دارند
  
  

  روش تحقيق -1-6
از نـوع كـاربردي   ، قيق بر حسـب هـدف  روش تح

اســت و بــه لحــاظ روش شــناختي از نــوع تحقيقــات 
به منظور گردآوري . پيمايشي با هدف زمينه يابي است

ي كتابخانـه  ها اطالعات از روش و ها و طبقه بندي داده
ــنادي روش، اي ــا اس ــنامه و  ه ــد پرسش ــداني مانن ي مي

يست پس از ل، مصاحبه استفاده شده است در اين راستا
اي در جهـت نظـر    پرسشـنامه ، كردن متغيرهاي تحقيـق 

جمعيت دانشـجويان  . خواهي از دانشجويان توزيع شد
نفر بوده  10235معادل 87-88بابلسر در سال تحصيلي 

هـا از روش نمونـه   به منظـور انتخـاب نمونـه    است كه
ــران (  ــري كك ــتفاده Cochranگي ــم  ) اس ــد و حج ش

تجزيـه و تحليـل   به منظـور  . نفر برآورد شد 370نمونه
از تكنيكهاي آماري آزمون  ها اطالعات و آزمون فرضيه

T اي و تحليل سلسله مراتبي رگرسيون چند تك نمونه 
  . استفاده شده است SPSSمتغيره در محيط نرم افزار 

 

  ها معرفي متغيرها و شاخص -1-7
و اطالعات جمع آوري شده در اين مطالعـه   ها داده

عمـده تقسـيم بنـدي شـده     به دو قسمت  ،به طور كلي
  . است

دانشـجويان از   ي مرتبط با ميـزان رضـايت  ها ـ داده
ـــ  وضــعيت كــاركردي و زيــر ســاختي شــهر بابلســر 

ي مرتبط با نحوه نگرش جامعه ميزبان نسبت بـه  ها داده
  .نقش دانشگاهي شهر بابلسر

معيارهاي مورد بررسي در رابطه با ميـزان رضـايت   
شرح اسـت: كميـت و    دانشجويان از شهر بابلسر بدين

وضـعيت  ، خـدمات اقـامتي  ، كيفيت بخش حمل و نقل
امكانات و خـدمات  ، خدمات رفاهي، امكانات خوابگاه

بيمــه و ، خــدمات مــالي، شــرايط اجتمــاعي، آموزشــي
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، خــدمات ورزشــي و تفريحــي، (زيرســاختي) درمــاني
كه وضعيت هر . امكانات اشتغال، هزينه كاال و خدمات

بخش تجزيه و تحليل به تفصيل يك از اين معيارها در 
  . شرح داده مي شود

معيارهاي مورد بررسي در رابطه بـا نحـوه نگـرش    
جامعه ميزبان نسبت به نقش دانشـگاهي شـهر بابلسـر    

شرح است: ميزان تـأثير فرهنـگ دانشـجويان بـر      بدين
ميزان تاثيرفرهنگ دانشجويان بر فرهنگ ، فرهنگ مردم
ر دانشـجويان در  سطح فرهنـگ و رفتـا  ، جوانان بابلسر

عدم اهميت قوميـت دانشـجويان   ، مقايسه با ساير مردم
ميـزان  ، ميزان تاثير دانشگاه بر درآمد مـردم ، براي مردم

ميـزان تخفيـف بـراي    ، تاثير دانشگاه بـر اقتصـاد شـهر   
، ميزان موافقت با وجود دانشـگاه در شـهر  ، دانشجويان

، ميزان موافقت بـا توسـعه مراكـز دانشـگاهي در شـهر     
. ان ظرفيت شـهر بـراي پـذيرش نقـش دانشـگاهي     ميز

وضعيت هر يك از اين معيارها نيز در بخش تجزيـه و  
  . تحليل به تفصيل شرح داده مي شود

  

  محدوده مورد مطالعه -1-8
درجه  52شهرستان بابلسر در مختصات جغرافيايي 

 50دقيقـه و   40درجه و  52ثانيه الي  50دقيقه و  37و 
ثانيـه   15دقيقه و  40درجه و  36ي طول شرقي و  ثانيه
اين . دقيقه عرض شمالي قرار دارد 43درجه و  36الي 

كيلـومتر مربـع و    7. 345شهرستان با مساحتي بالغ بـر  
نفـر زن و   87622نفر مـرد و   87680نفر كه  175302

نفـر   507و تراكم نسبي جمعيت  46643تعداد خانوار 
ــتا   ــاطق توريســتي اس ــع يكــي از من ــومتر مرب ن در كيل

در شهر بابلسر نيـز جمعيـت بـالغ بـر     . استمازندران 
نفـر   20381 از ايـن تعـداد  . نفر سكونت دارند 40630
(سـالنامه آمـاري اسـتان    هسـتند  نفر زن  20249مرد و 

نقش غالب اقتصادي شـهر در سـال   . )1387، مازندران
 هـاي  فعاليـت گيري به سـمت   خدماتي با جهت، 1375

، ح جامع شهر بابلسر(طربازرگاني وصنعتي بوده است 
1375( .  
  موقعيت دانشگاهي شهر بابلسر -1-8-1

دانشگاه مازنـدران واقـع در شـهر بابلسـر در سـال      
  از بهم پيوستن موسسات زير تشكيل گرديد: 1358
مدرسه عالي علوم اقتصادي و اجتمـاعي بابلسـر    -

، ياقتصـاد  يعـال تاسيس و در رشته  1349كه در سال 
قتصاد اجتمـاعي و حقـوق كـار    امور مالي ا  حسابداري

  . فعاليت خود را آغاز نمود
دانشكده تحصيالت تكميلي كه طرح آن در سال  -
ــطح    1353 ــاني در س ــروي انس ــت ني ــور تربي ــه منظ ب

، كارشناسي ارشد و دكتري با چهـار انسـتيتوي شـيمي   
فيزيك و علـوم اجتمـاعي تصـويب شـد و از     ، رياضي

(طـرح جـامع شـهر     بـه فعاليـت پرداخـت    1356سال 
  . )1375، بابلسر

  

  و مباني نظري  ها ديدگاه، مفاهيم -2
استقرار دانشگاه در يك شهر اثرات قابل توجهي را 
به همراه خواهد داشت كه مي توان اين تأثيرات را بـه  

  صورت زير طبقه بندي كرد:
ــ كمـك بـه    . ي فيزيكـي شـهر  ها ـ بهبودي ويژگي

ي تجديـد حيـات   ترقي موثر كنترل كاربري زمـين بـرا  
ــ  . ي همسـايگي هـا  توسعه سازگاري واحد-. اقتصادي

اقتصـاد   -. جذب كردن ساكنان با در آمـدهاي مطمـئن  
افـزايش   -. ي اسـتخدام سـاكنان  ها موثر از طريق برنامه

  . امكانات علمي براي جوانان شهر
ي عميق ميان دانشگاه و شهر ها با توجه به وابستگي

رات محيطي به وسيله و همچنين ايجاد حركت در تغيي
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ي جامعـه  هـا  دانشگاه در مشاركت دانشگاه در پيشرفت
ي شـهري  هـا  شهري مي تواند در حل مشـكالت نهـاد  

  .  )Hampton and Higha, 2009: 1-4موثر باشد (
  

 شرايط مناسب براي نقش دانشگاهي شهر -2-1

دانشگاه دبستان يا دبيرستان نيست كه بتوان در هـر  
ر مربـع زمـين يـا زيـر بنـا آن را      با چند هزار مت مكاني

احداث دانشگاه تـابع ضـوابط و الزامـات    . بوجود آورد
در همين حال نمي توان انكار كـرد  . خاص خود است

به همين دليل . كه دانشگاه خود يك بردار توسعه است
براي اعتبار بخشيدن بـه منزلـت و جايگـاه دانشـگاه و     

د يـا  جداي از تاثيرو تاثرات سياسي و اجتمـاعي وجـو  
ــر اســاس ، حــذف آن ــد دانشــگاه را ب ــات و باي  امكان
ي مناسب خـود مسـتقر   ها ي الزم در مكانها شايستگي

 بنابراين،. )171؛ص 1383(رهنمايي ؛ كرد و توسعه داد
استقرا دانشگاه در يـك شـهر نيازمنـد برخـورداري از     

يي است كه با مطالعه آثار صاحب نظـران در  ها شاخص
دانشــگاهي ايــن مســايل شــهري بــه خصــوص شــهر 

بنـدي   استخراج شده و به صورت زير طبقـه  ها شاخص
  .اند شده

ي هـا  ـ نداشـتن محـدوديت   ي جغرافيايي:ها ويژگي
ــ  . زلزله و مخاطرات طبيعـي ديگـر  ، طبيعي مانند سيل

قرار گرفتن در يـك موقعيـت جغرافيـايي مناسـب بـه      
طوري كه در انزواي جغرافيايي نبوده و در مركـز ثقـل   

ــ داشـتن   . معيتي مهم قـرار گرفتـه باشـد   چند مركز ج
 . )29: 1387، شرايط آب و هوايي مناسب(اشرفي

ي جمعيتي: اندازه بهينه هر شـهر فقـط بـا    ها ويژگي
ي آن شهر و روابط متقابـل آن در  ها درك جامع ويژگي

ــد  ــع شــده ان ــه اي كــه واق ــين اســت ، منطق ــل تعي قاب
ــت ــامفورد   . )202: 1383، (زبردس ــاس م ــن اس ــر اي ب

براي يـك  ، يد: در سطح فعلي فرهنگ در آمريكاگو مي
اما ، شهر دانشگاهي يك ميليون نفر جمعيت الزم است

بسياري از عوامل ممكن اسـت دخيـل شـوند كـه هـم      
 اندازه دانشگاه و هم اندازه پايه جمعيت را تغيير دهنـد 

امــا دكتــر رهنمــايي شــاخص . )95: 1996، (مــامفورد
اهي در كشـور  جمعيت براي مكانيابي شهرهاي دانشـگ 
هزار  250تا  50را بدين صورت بيان مي كند: جمعيت 

نفر در صورتي كـه مركـز اسـتان داراي تمركـز شـديد      
هزار نفر  100تا  25جمعيت ، جمعيت دانشجويي باشد

يي كـه نظـام سلسـله مراتـب جمعيتـي      هـا  براي اسـتان 
گسسته داشته باشند و براي شهرهاي جديد دانشگاهي 

، (رهنمـايي  هـزار نفـر   50تـر از  ترجيحاً شهرهاي كم 
1383 :125( .  
  ساختي شهريي زيرها ويژگي

ـ داشتن امكانات ارتباطي قوي با شـهرها و منـاطق   
هواپيما و ديگر وسايل ، مترو، اطراف از طريق راه آهن

و  ها سالن، آمفي تئاترها، ها ـ مجهز به كتابخانه. ارتباطي
ـ وجود . ني مجهز براي استفاده دانشجوياها آزمايشگاه

شرايط و امكانات مناسب براي برگـزاري سـمينارها و   
ي هـا  ــ وجـود زيـر سـاخت    . المللـي  ي بينها همايش

، اينترنـت ، تلفن، گاز، برق، مناسب مانند آب لوله كشي
وجــود فضــاهاي  -. شــبكه فاضــالب و غيــره، فــاكس

و پيـاده روهـاي تميـز و     ها مناسب شهري مانند خيابان
ي هـا  مكـان ، ي ورزشـي هـا  النسـ ، سـينما ، پارك، زيبا

و  ها مجهز به كوي -. تفريحي و ديگر فضاهاي عمومي
ي خوابگاهي بزرگ و مجهز دانشجويي بـراي  ها مجتمع

  . اسكان دانشجويان
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  اهداف ايجاد شهرهاي با نقش دانشگاهي -2-2
ترين اهدافي كه با ايجاد شـهرهاي دانشـگاهي    مهم

  مي توان دنبال كرد عبارتند از:
ي دانشگاهي از شـهرهاي  ها هش تمركز فعاليتـ كا

شيراز ، مشهد، تبريز، اصفهان، بزرگ كشور مانند: تهران
با توجه به اينكه اين شهرها عـالوه بـر نقـش    ، و اهواز

، اداري، دانشگاهي داراي عملكردهاي مختلف سياسـي 
ايجاد نوعي تقسـيم   -. خدماتي و غيره هستند، صنعتي

در مناطق مختلف يا توجه  ي كشورها كار ميان دانشگاه
قومي و زبـاني كـه   ، به تنوع شديد اقليمي و جغرافيايي

اين كار باعث تخصـص گرايـي   . در كشور وجود دارد
 -. ي خـاص خواهـد شـد   ها در بعضي رشته ها دانشگاه

يي بـراي رشـد و شـكوفايي فرهنگـي و     ها ايجاد زمينه
اجتماعي به صورت متوازن در مناطق كشـور از طريـق   

چـرا كـه   . شهرهايي با عملكرد غالب دانشـگاهي ايجاد 
توليد و باز توليد فرهنگـي بـه طـور كلـي مهـم تـرين       

: 1381، (اسـماعيلي  كاركرد دانشگاه محسوب مي شود
جلـــوگيري از رشـــد كمـــي و بـــي ضـــابطه  -. )52

ي آزاد و پيام نور كه به صـورت ناكارآمـد و   ها دانشگاه
ق مختلف پراكنده و اغلب با گرايشات سياسي در مناط

در شـهرهايي   هـا  كشور احداث مي شوند و تجميع آن
 كه قابليت تبديل شـدن بـه شـهر دانشـگاهي را دارنـد     

  . )32: 1387، (اشرفي
  

  انواع نيازهاي دانشجويان -2-3
فاصــله بــين وضــع موجــود و  نشــان دهنــده: نيــاز
از نظـر اتكينسـون نيـاز    . و تمـايالت اسـت   ها خواسته

ن يا كمبـود كـه مغـاير بـا     عبارت است از هرگونه فقدا
شــعاري نــژاد در اثــر خــود بــا عنــوان . باشــداو رفــاه 

 "نويسـد:  در ذيل واژه نياز مـي  "فرهنگ علوم رفتاري"

حالتي كه با احساس فقدان يا خواستن چيزي يا لـزوم  
، (شـعاري نـژاد  "انجام دادن كاري مشـخص مـي شـود   

نيازهاي دانشـجوياني كـه در يـك شـهر     . )268: 1364
تحصيل مي باشند داراي ابعاد مختلفـي مـي    مشغول به

باشد كه ميزان براوردن اين نيازها به وسيله شهر ميزبان 
تواند در ميزان رضـايت دانشـجويان از شـهر محـل      مي

تحصيل به عنوان يك شـهر دانشـگاهي تـأثير بسـزايي     
در اين راستا مجموع نيازهاي دانشـجويان  . داشته باشد

ــه ســه دســته تقســيم شــده  يازهــاي اقتصــادي ن. انــد ب
سـاختي   نيازهاي زير، تغذيه)، كاال و خدمات، (خوابگاه

ــهري  ــل درون ش ــل و نق ــابرات، (حم ــت، مخ ، اينترن
، بانــك، بيمــه، زمينــه اشــتغال، ي مســافربريهــا پايانــه

) و نيازهاي اجتماعي ـ فرهنگـي   ... امكانات ورزشي و
ي علمـي  ها دسترسي به نشريه، كتابخانه، پارك، (سينما
  . ي)ـ فرهنگ

  

   هاي پژوهشيافته -3
  سنجش ميزان رضايت  -3-1

 مـورد  هـاي  ويژگـي  از رضايت سنجش ميزان براي

. گرفته شده است بهرهاي  تك نمونه Tآزمون  از بررسي
 تصادفي متغير يك Xكنيم  فرض اگر كه ترتيب به اين

 رضايت راعدم ، باشد بررسي مورد ويژگي نشان دهنده
كـه در آن  ، دانسـت  " µo < µ "گـزاره   معادل توان يم
)µo (جامعه بـراي نمـرات   ميانگين X ) وµ  ميـانگين (

نظري نمرات رضايت از كيفيت خدمات ارايه شـده در  
  هاي آزمون فرض چنانچهاز اين نظر . استشهر بابلسر 

  
Ho µo ≥ µ  
H1 µo < µ  
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 عـدم تـوان   مـي ، شـود  صفر  فرضاگر منجر به رد 
 Tاي اين كار از آزمـون  بر. را نتيجه گرفت باال رضايت

) نتايج ايـن  1جدول (. شده استاستفاده  اي تك نمونه
هاي مـورد بررسـي در شـهر بابلسـر      شاخصآزمون را 
 تنهـا  شـود  گونه كـه مشـاهده مـي    همان. دهد نشان مي

هـاي حمـل و نقـل و خـدمات      شاخصميانگين نمونه 
 اين امر منجر به. تفريحي از ميانگين نظري باالتر است

فرض صفر شـده كـه رضـايت دانشـجويان از      عدم رد
ــامبرده را نشــان مــي دهــد شــاخص در ســاير . هــاي ن
ميـانگين نمونـه بـه طـور     ، هاي مورد بررسـي  شاخص

تر است كه منجـر بـه    معناداري از ميانگين نظري پايين
عدم رد فرض صفر شده و رضايت پـايين دانشـجويان   

  . )>05/0pرا نشان مي دهد( ها از اين شاخص

  

  هاي مورد بررسي شاخص اي تك نمونه Tنتايج آزمون  -1 جدول

  ها شاخص
 آماره

  نتيجه آزمون
  T -valueآماره µ ميانگين

  فرض صفرعدم رد   001/0 52/33 15 93/17 خدمات حمل و نقل
  فرض صفررد   010/0 -10/44 9 56/5 خدمات خدمات اقامتي
 فرض صفررد   001/0 -63/17 27 06/24 كيفيت امكانات خوابگاه

 رد فرض صفر  001/0 -17/25 15 53/12 خدمات رفاهي

 فرض صفررد   061/0 -87/1 18 80/17 آموزشيكيقيت امكانات و خدمات

  رد فرض صفر  001/0 -39/17 12 39/10 شرايط اجتماعي
 رد فرض صفر  001/0 -14/22 18 70/15 خدمات زيرساختي

  رض صفرفعدم رد   001/0 42/16 12 15/13 خدمات تفريحي
  رد فرض صفر  001/0 44/15 16 40/13 خدمات ورزشي

 رد فرض صفر  350/0 -93/0 6 93/5 هزينه كاال و خدمات

 رد فرض صفر  001/0 -01/26 9 81/6 امكانات اشتغال

  

 Tبا استفاده از آزمون نقش دانشگاهي  نتايج بررسي
 Tآزمون نتايج . ) آمده است2در جدول (اي  تك نمونه
كه عليـرغم تفـاوت معنـاداري كـه ميـان       هدد نشان مي

) >05/0pميانگين نمونه و ميانگين نظـري وجـود دارد(  
اما پايين بودن ميانگين نمونه نسبت به ميـانگين نظـري   

شود و نشان دهنده رضايت  صفر مي  فرض منجر به رد
ــوان شــهر   ــه عن ــايين دانشــجويان از شــهر بابلســر ب پ

رايه شـده از  دانشگاهي و سطح پايين كيفيت خدمات ا
  . طرف شهر بابلسر به دانشجويان است

  

  نقش دانشگاهي شهر بابلسراي براي ارزيابي  تك نمونه Tنتايج آزمون  - 2جدول 

  ها شاخص
 آماره

  نتيجه آزمون
  T p-valueآماره  µ ميانگين

 رد فرض صفر  001/0  -474/46 252 04/175 نقش دانشگاهي بابلسر

  

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

  
  

  1390 پاييز ،ششم، شماره دومشهري، سال  ريزيپژوهش و برنامهمجله  82

  

هـا بـر    شـاخص يـك از   هـر  تاثيرارزشيابي  -3-2
  ديدگاه دانشجويان

هــا از آزمــون  بــراي بررســي رابطــه بــين شــاخص
) 3جـدول ( . همبستگي پيرسـون اسـتفاده شـده اسـت    

دهد كه به غير از  ها را نشان مي همبستگي ميان شاخص

رابطه شاخص خدمات حمل و نقل با خدمات تفريحي 
و خدمات حمل و نقل با هزينـه كـاال و خـدمات كـه     

 هـا  در ميـان شـاخص  ، عناداري بـا هـم ندارنـد   رابطه م
  .  همبستگي معناداري وجود دارد

  

  ها پژوهش در آزمودني ميزان رضايتمندي دانشجويانماتريس همبستگي نمرات  - 3 جدول
  11 10 9 8 7 6 5  4 3 2 1 متغيرها

                      1  خدمات حمل و نقل

          1 801/0** خدمات اقامتي

         1 802/0** 169/0* امكانات خوابگاه

        1 710/0** 652/0** 971/0** خدمات رفاهي

       1 587/0** 859/0** 630/0** 203/0* خدمات آموزشي

      1 459/0** 440/0** 322/0** 623/0** 187/0* شرايط اجتماعي

     1 157/0** 250/0** 680/0** 428/0** 652/0** 203/0* خدمات زيرساختي

    1 279/0** 429/0** 615/0** 614/0** 822/0** 552/0** 744/0** مات تفريحيخد

   1 735/0** 467/0** 583/0** 644/0** 923/0** 802/0** 626/0** 135/0 خدمات ورزشي

   1 486/0** 345/0** 712/0** 665/0** 745/0** 842/0** 733/0** 612/0** 037/0 هزينه كاال و خدمات

  1 615/0** 716/0** 664/0** 556/0** 157/0** 270/0** 448/0** 436/0** 695/0** 186/0* غالامكانات اشت

001/0 <P, **05/0<P*  
 

دهـد كـه هـر يـك از      در جـدول نشـان مـي   R2 مقـدار 
چند درصـد واريـانس ميـزان رضـايتمندي       ها شاخص

از ديگـر  . كننـد  دانشجويان از شهر بابلسر را تبيين مـي 
كـه ضـريب    است) β) ضريب بتا(4(هاي جدول  آماره

هـا را بـر ميـزان     اهميت و تـاثير هـر يـك از شـاخص    
 ،به عبارت ديگر. دهد رضايتمندي دانشجويان نشان مي

مقــدار بتــا ميــزان اهميــت و ميــزان تــاثير هــر يــك از 
ها در رضايت و عدم رضايت دانشجويان شهر  شاخص

طـور   همـان . دهد مي  بابلسر را از شاخص مربوط نشان
شود شاخص خدمات اقـامتي بـا مقـدار     مشاهده مي كه

R2 )77/0( ، مقــدار بيشــتري از واريــانس رضــايتمندي
در مقابل شاخص خدمات . كند دانشجويان را تبيين مي

كمترين ميـزان واريـانس   ، )R2 )50/0ورزشي با مقدار 
بررسي ميـزان  . كند رضايتمندي دانشجويان را تبيين مي

دهـد كـه    نشـان مـي  هاي مورد بررسي  اهميت شاخص
از ، )β=545/0( شاخص خدمات اقامتي با ضـريب بتـا  

هـا برخـوردار    اهميت بيشتري نسبت به ساير شـاخص 
 در مقابل شاخص خدمات آموزشي با ضريب بتا. است

)418/0=β( ،   كمترين ميزان اهميت را نسبت بـه سـاير
  .هاي مورد بررسي در ميان دانشجويان دارد شاخص
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رگرسيون چند متغيره نتايج تحليل  - 4جدول 
  هاي مورد بررسي شاخص

  .R2 β Sig بين متغير پيش
  001/0  515/0  64/0 خدمات حمل و نقل
  001/0  545/0  77/0  خدمات اقامتي
  001/0  492/0  65/0  امكانات خوابگاه
 001/0 530/0 71/0  خدمات رفاهي
  001/0  445/0  56/0  خدمات آموزشي
  001/0  518/0  61/0  شرايط اجتماعي

  001/0  486/0  55/0  خدمات زيرساختي
 001/0 512/0 68/0  خدمات تفريحي
  001/0  418/0  50/0  خدمات ورزشي

  001/0  523/0  69/0 هزينه كاال و خدمات
  001/0  430/0  53/0  امكانات اشتغال

  

   ها ـ آزمون فرضيه
دانشجويان از شهر بابلسر  رسد به نظر مي: 1فرضيه 

دانشگاهي رضايت بـااليي  به عنوان يك شهر با كاركرد 
  .  ندارند

هاي خدمات حمـل   در راستاي اين فرضيه شاخص
، وضعيت امكانـات خوابگـاهي  ، خدمات اقامتي، و نقل

شـرايط  ، امكانات و خدمات آموزشـي ، خدمات رفاهي
ــاعي ، خــدمات ورزشــي، خــدمات زيرســاختي، اجتم

هزينه كـاال و خـدمات و اشـتغال در    ، خدمات تفريحي
 Tالب پرسشنامه و با استفاده از آرمون در ق شهر بابلسر
 Tنتايج آزمون . اي مورد ارزيابي قرار گرفت تك نمونه

ي هـا  تنهـا شـاخص  ، از نظـر دانشـجويان  نشان داد كه 
خدمات حمل و نقـل و خـدمات تفريحـي در شـرايط     
مناســبي قــرار دارنــد و رضــايت معنــاداري از ايــن دو 

ارد شاخص در ميان دانشجويان شـهر بابلسـر وجـود د   
نتـايج آزمــون در ســاير  . )>05/0P(رد فـرض صــفر) ( 

حاكي از كيفيت پايين آنها داشته و به طـور   ها شاخص
در ميـان   هـا  معنادار رضايت پـاييني از سـاير شـاخص   

در . (عــدم رد فــرض صــفر) دانشــجويان وجــود دارد

وضعيت شهر بابلسـر بـه لحـاظ     ،نهايت و به طور كلي
بي قرار گرفت كه ي مورد بررسي مورد ارزياها شاخص

نشان داد كه به طور معناداري رضـايت   Tنتايج آزمون 
بااليي از شهر بابلسر به عنوان يك شهر دانشگاهي نزد 
دانشجويان شهر بابلسر وجود نـدارد (عـدم رد فـرض    

با توجه به توضيحات فوق و نتايج بـه   ،بنابراين. صفر)
  . شود تاييد مي 1دست آمده فرضيه شماره 

هاي هزينه كاال و  رسد شاخص ه نظر ميب :2فرضيه 
خدمات و خدمات و امكانات آموزشي بيشترين تاثير و 
امكانات اشتغال و خـدمات ورزشـي كمتـرين تـاثير را     
ديدگاه دانشجويان نسبت به شهر بابلسر به عنوان يـك  

  .  شهر دانشگاهي دارند
در راستاي فرضيه فوق ميزان تاثير شاخصهاي مورد 

ه از روش تحليــل سلســله مراتبــي بررســي بــا اســتفاد
نتـايج  . رگرسيون چندمتغره مورد شناسايي قرار گرفت

، )β=545/0نشان داد كه خدمات اقامتي با ضريب بتـا ( 
بيشـترين  ، )β=530/0و خدمات رفاهي با ضريب بتـا ( 

تاثير را بر ميزان رضايتمندي دانشجويان از شهر بابلسر 
ت بيشتري از از اهمي ها دارند و به نسبت ساير شاخص

نظر دانشجويان برخوردار هستند و در مقابـل خـدمات   
) و امكانـات اشـتغال   β=418/0ورزشي با ضريب بتا (

كمتـرين تـاثير را بـر ميـزان     ، )β=430/0با ضريب بتا (
رضايتمندي دانشـجويان داشـته و اهميـت كمتـري بـه      

  .  ها دارند نسبت ساير شاخص
تـايج بـه   با توجه به توضـيحات فـوق و ن   ،بنابراين

رد و بخـش دوم آن   2دست آمده بخـش اول فرضـيه   
  . شود تاييد مي
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  گيري يجهتن -4
شهر بابلسر بـه عنـوان شـهري كـه در كنـار نقـش       

نقش دانشگاه را به عنوان نقش دوم شـهري  ، توريستي
در . برگزيده است مورد مطالعه اين پژهش بـوده اسـت  

ان قشـر  اين راستا توجه به نيازهاي دانشجويان به عنـو 
قابل توجهي كه در شهر بابلسر مشغول بـه تحصـيل و   
زندگي هستند و ميزان رضايت دانشجويان از خـدمات  
شهر بابلسر محور اصلي مطالعـه قـرار گرفـت و نظـر     
دانشجويان درباره شهر بابلسر و امكانات اين شـهر در  

نتـايج  . راستاي رفع نيازهايشان مورد پاسخ قرار گرفت
ابلسـر از نظـر دانشـجويان مكـان     نشان داد كـه شـهر ب  

مناسبي براي استقرار دانشگاه نبوده و امكانات اين شهر 
بـه خــوبي جوابگــوي نيـاز دانشــجويان نمــي باشــد و   
ــان    ــر در مي ــهر بابلس ــات ش ــاييني از امكان رضــايت پ

ي تاثير گذار ها بررسي شاخص. دانشجويان وجود دارد
ن بر ديدگاه دانشـجويان نيـز نشـان داد كـه دانشـجويا     

اهميت زيادي براي خدمات اقامتي و خـدمات رفـاهي   
هاي تاثير بيشـتري بـه نسـبت     قايل بوده و اين شاخص

بر ديدگاه دانشجويان نسبت بـه شـهر    ها ساير شاخص
ايجاد شرايط مناسـب در جهـت    ،بنابراين. بابلسر دارند

رفــاه حــال دانشــجويان نقــش قابــل تــوجهي در      
نكتـه اي  . دارد رضايتمندي دانشجويان از شهر بابلسـر 

اشاره كرد اين است كـه در   كه مي توان در پايان به آن
مكان يابي دانشگاه در يك شهر بايد ايـن نكتـه را مـد    
نظر قرار داد كه شهر مورد نظر پتانسيل پـذيرش نقـش   
دانشگاهي را داشته باشد و جوابگوي نياز دانشـجويان  

  .  ورودي به آن باشد
  
  
  
 

  دهاپيشنها -5
ي انجام شده بـر روي شـهر بابلسـر    ها طبق بررسي

پيشنهاداتي در جهـت بهبـود شـرايط شـهر بابلسـر در      
راستاي ايفاي هر چه بهتر نقش دانشـگاهي ارائـه مـي    

  .  گردد
ي خودگردان با شرايط مناسب ها ـ احداث خوابگاه

در نظر گرفتن سهولت دسترسي بـه   با و قيمت مناسب
  ؛مركز شهر و خدمات شهري

و مراكز ارائه خدمات رفـاهي بـه    اه ـ ايجاد تعاوني
   ؛دانشجويان با قيمت مناسب

ـ افزايش تعداد مراكز ارائه دهنده خدمات آموزشي 
  ؛به دانشجويان با قيمت مناسب

ي دانشگاهي با ها ـ توسعه مشاغل وابسته به فعاليت
  ؛هدف اشتغال زايي براي دانشجويان

گـذاري در جهـت ارائـه تسـهيالت زيـر       ـ سـرمايه 
  . مناسب به دانشجويانساختي 

ـ تقويت هر چه بيشتر وضـعيت حمـل و نقـل در    
  ؛جهت افزايش رفاه دانشجويان

ـ تقويت هـر چـه بيشـتر خـدمات تفريحـي شـهر       
بابلسر در جهت ايجـاد محيطـي سـالم و مفـرح بـراي      

  ؛دانشجويان

يي در جهـت  هـا  و جشـنواره  ها ـ برگزاري همايش
انشـجويان و  ايجاد ارتباط بيشتر و صميمي تـر ميـان د  

   ؛شهروندان
افزايش تعامل ميان دانشگاه با مسئوالن شهري در  ـ

جهت استفاده هر چه بيشتر از اساتيد و دانشـجويان در  
ي توسـعه شـهري در   هـا  تدوين و اجراي علمي طـرح 

جهت استفاده كاربردي از علوم مرتبط با شهر و ايجـاد  
  . بستر مناسب براي رشد و توسعه شهر بابلسر
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  منابع 
ــين ( ــد ام آســيب شناســي  ")، 1381اســماعيلي، حمي

ــران   ــاي اي ــگاه ه ــي دانش ــوم "فرهنگ ، وزارت عل
تحقيقات و فناوري، دفتر مطالعات و برنامـه ريـزي   

  فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول، تهران.
سـنجش   ")، 1387اسماعيلي، رضا و ربيعي، كـامران ( 

نيازهاي فرهنگي ـ اجتماعي دختـران دانـش آمـوز     
، نشـريه مطالعـات راهبـردي زنـان،     "شهر اصـفهان 

 تهران. ،41شماره 

ارزيابي قابليت هاي توسـعه   ")، 1387اشرفي، يوسف(
شهري با تاكيد بر نقـش دانشـگاهي در چـارچوب    
رويكــرد اســتراتژيك: نمونــه مــورد مطالعــه: شــهر 

، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد، رهنمـايي،      "مراغه
  يا.دانشگاه تهران، دانشكده جغراف محمد تقي،

، ترجمه علي "شهر ")، 1377باستيه، ژان و درز، برنار (
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