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Abstract  
University social responsibility has been the subject of interest in recent years. As fulfilling 

social responsibility promotes social capital, this study set out to extract the structural-

interpretive modeling and analyze the influence levels of various components of university 

social responsibilities in this regard. In addition, it determined the level of the extracted 

criteria and provided an analysis of the degree of dependence of system variables. This 

research was a mixed methods study that had qualitative and quantitative phases. In the first 

step, thematic analysis was used to obtain the components of university social 

responsibilities, and basic information and social responsibility components were obtained 

from interviews with experts in this field. In the next step, in order to investigate the 

relationship among these concepts and their leveling, the structural-interpretive modeling 

method was used. The statistical population was comprised of the faculty members of 

Shahid Beheshti University in Tehran, out of which the sample was obtained using 

purposive sampling. According to research findings, 13 components were identified in 

relation to university social responsibility, which were then categorized into 4 levels. The 

results showed that transparency, scientific policy making, governance system, university 

management, and enculturation were the most effective components. 
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 چکيده
 سرمایة ارتقای باعث اجتماعی مسئولیت ایفای اینکه به توجه با است. شده اخیر های سال توجه مورد موضوع دانشگاه اجتماعی مسئولیت
 انجام دانشگاه اجتماعی مسئولیت های مؤلفه  بین نفوذ قدرت تحلیل و تفسیری ـ اختاریس سازی مدل هدف با پژوهش این .است اجتماعی

 آمیخته های پژوهش زمرة در پژوهش این . شد ارائه متغیّرها وابستگی میزان از تحلیلی سپس و دش سطح تعیین شده کشف معیارهای .شد

 مضمون  تحلیل روش از دولتی  های دانشگاه  در اجتماعی مسئولیت های همؤلف کشف  برای اول مرحلة در .است کمّی و کیفی نوع از و

 به بعد، مرحلة در .آمد دست به اجتماعی  مسئولیت های همؤلف و کسب اولیه اطالعات حوزه این خبرگان با مصاحبه طریق از و شد استفاده
 آماری  جامعة شد. استفاده تفسیری ـ ساختاری  زیسا مدل روش از  ها آن بندی سطح و دیگر یک با ها همؤلف این رابطة بررسی منظور
 ارتباط در همؤلف 13 پژوهش های یافته طبق .بود هدفمند پژوهش این گیری نمونه .بود تهران بهشتی  شهید دانشگاه  علمی هیئت یاعضا

 یگذار استیس ، تیشفاف  های هفمؤل که است این از حاکی نتایج .دش بندی دسته سطح 4 در و شناسایی دانشگاه اجتماعی مسئولیت با
 هستند. ها همؤلف گذارتریناثر     یساز فرهنگ و ،دانشگاه تیریمد ، یحکمران نظام ، یعلم

 واژگانکليد
 .تفسیری ـ ساختاری  سازی مدل ، اجتماعی سرمایة اجتماعی،  مسئولیت ، دانشگاه مضمون، تحلیل
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 مقدمه

 در ها دانشگاه نقش هستند، حرکت حال در بنیان نشدا جوامع سمت به امروزی جوامع که درحالی

 caima)تعریف جوامع توسعة و نوآوری موتور و شده تر برجسته محلی  و ای منطقه و اجتماعی مسائل

2020 Chen &) شوند می محسوب اجتماعی ةتوسع اصلی منابع از یکی و (2020 .al et Brundiers.) 

 تعامالت کردن نهادینه خود، علمی حیات های شایستگی به توجه طریق از دتوانن می ها دانشگاه

 به اجتماعی مسئولیت ایفای و ،خود پیرامونی محیط مسائل به توجه ،دیگر یک با خود نفعان ذی

 برای جامعه و دانشگاه بین روابط توسعة (.Huang 2020) کنندکمک  1اجتماعی سرمایة ارتقای

 طریق از اجتماعی سرمایة( ranger 2019F & Kövér) تاس حیاتی امری آن اجتماعی سرمایة ارتقای

 متقابل اعتماد و همکاری و مشارکت بر مبتنی محیطی ایجاد و ،فناوری ،یندهاافر افراد، بین تعامل

(Van et al. 2016; Yen et al. 2015)، مشترک تعهد و درک ها، هزینه کاهش (Dastourian et al 2017: 

 کار فرهنگ (، Yan & Guan 2018 ) باز ارتباطات از ناشی راهبردی نوآوری ، پویا مشارکت ،(124

 فراهم را دانشگاه( سازمان های هدف به دستیابی القیتخ افزایش  و سازمانی، هویت افزایش گروهی،

 از را خود اثربخشی ها سرمایه دیگر اجتماعی،  سرمایة نبود در (.Faccin & Macke 2017) کند می

 روانی، اجتماعی، های دارایی اجتماعی سرمایة .(310: 1396همکاران  و جندقی)  دنده می دست

 ها، شبکه از ای مجموعه شامل که ( Klar et al. 2018) است نهادی و ،ارتباطی شناختی، فرهنگی،

 جهت در هیگرو بین و هیگرو درون حمایت و سازمانی اعتماد بر مبتنی های شناخت و ،هنجارها

 ارتقای 2دانشگاه اجتماعی مسئولیت پیامدهای زا(. Kokubun et al. 2020)  است متقابل منافع کسب

 (.1398 همکاران و حقیر انادر)بر است اجتماعی سرمایة

 به که است یاقدامات و ها یاستراتژ و ها استیس از یفیط دانشگاه اجتماعی  تیمسئول هرچند

 ندارد وجود  آن خصوص در اجماعی  و توافق یمحیط و اقتصادی و  اجتماعی شرایط تفاوت  دلیل

( Moghadam et al. 2021) بهبود به رود می انتظار باز یاجتماع سیستم کی عنوان به دانشگاه از اما 

 توسعة محرک و یاجتماع  راتییتغ گریباز  در مقام را خود نقش و کند کمک مردم زندگی تیفیک

                                                                                                                            
1. social capital 

2. university social responsibility 
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 دانشگاه اجتماعی  تیمسئول  ظهور جبوم امر ینا    (. Leoński 2021کند ) ایفا خوبی به یاجتماع

(Grau et al. 2017  )ةکشب) است شده دنیا یپیشرو های دانشگاه اصلی گفتمان به آن تبدیل و 

 مسئولیت ایفای به ها دانشگاه توجه ضرورت از کایتح که (33: 2017 1نوآوری برای جهانی

 و ،آموزشی های فعالیت ،مدیریتی های روش ،ها سیاست در ناپذیر جدایی فرایندی به منزلة اجتماعی

 اتخاذ با جهان، سراسر در ها، دانشگاه اساس این بر (. Ali et al. 2020) دارد ها آن  پژوهشی

 بیرونی نفعان ذی با روابط توسعة و اخالقی  های ارزش توسعة به پایداری، به مربوط های سیاست

 ها دانشگاه که است ظرفیتی    اجتماعی  مسئولیت (. Wigmore-Álvarez et al. 2020) اند پرداخته خود

 و  محلی اجتماعات و، می عمو حوزة با را خود ارتباطی های کنش آن  دریچة از سازد می قادر را

 مهمی بخش دهد می نشان نیز جهانی تجارب (.Vallaeys 2015) بخشند ارتقا نهاد مردم های سازمان

 و ،اجتماعی  تعارضات رفع  دولتی،  های هزینه کاهش اجتماعی،  اسخگوییپ ،جامعه امنیت ضریب از

 دانشگاه بنابراین (. Hollister 2017) است دانشگاه اجتماعی  مسئولیت به توجه گرو در فقر با مبارزه

 ، جدید دانش تولید طریق از جامعه مشکالت رفع به متعهد همواره و اجتماعی  مسئولیت دارای

 .(Santos rt al. 2020است ) جامعه به فیتاکیب خدمات ارائة و ،پذیر مسئولیت انشهروند پرورش

 دارای . آموزش عالیدارد وجود اجتماعی توسعة در عالی آموزش اهمیت دربارة زیادی شواهد 

 Oliver)است  جوامع پیشرفت و پایدار توسعة سمت به اساسی حرکتی شروع برای کافی توانایی

et al. 2018: 821.) درثر ؤم یعامل کنند یم کسب دانشگاه در افراد که هایی توانایی و نشیب و دانش 

 را یاجتماع ةندیآ قتیحق در و هاست آن یاسیس سوگیری و یاجتماع منش و یخو یریگ شکل

 توسعة به دستیابی برای جوامع اصولی سیاست دلیل همین به (.  Zulu et al. 2020) کند یم یزیر یپ

 دانشگاهی نظام در اما .(1399 ابیلی و )کیخا  است عالی آموزش حوزة در گذاری رمایهس جانبه همه

 اجتماعی  مسئولیت به  توجه  عدم و  جامعه نیازهای به نبودن پاسخگو  اخیر های دهه در ایران

 مهدی )   است کرده ناچیز محیطی اثربخش تغییرات و درونی تحول نوع هر برای را آنان توانمندی

 بر زایی درآمد و داری بنگاه دایماپار غلبة از ناشی که ،مسائل این از بخشی (. 1398  فیعیش و

 در (.1399 منیعی و خواهت)فراس شود مخدوش دانشگاه اجتماعی سرمایة  شده سبب است، دانشگاه

                                                                                                                            
1. global university network for innovation (GUNI) 
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 نجرم وضعیت این بهبود به تواند می دانشگاه  اجتماعی  مسئولیت به  توجه ،مند مسئله موقعیت این

 از یا مجموعه یاجرا نیازمند خود اجتماعی  مسئولیت اجرای و ریزی برنامه برای دانشگاه .شود

 .Gomez et al)  خود  اجتماعی و ،شناختی آموزشی، اداری، فرایندهای یتشفاف و القیاخ اصول

 همة رابرب در اخالقی اصول رعایت و داخلی نفعان ذی پایبندی و تعهد زمینة ایجاد با مأوت  ( 2019

  مسئولیت خصوص در وهشژپ روند رو  این از   (.Grover & Ilavarasan 2019) است نفعان ذی

 & Terán-Bustamanteتاس داشته توجهی قابل رشد ،اخیر های سال در ویژه به ،دانشگاه اجتماعی

Torres-Vargas 2020; Meseguer-Sánchez et al. 2020)  .) 

 در است، شده انجام ها دانشگاه در اجتماعی   مسئولیت حوزة  در هایی پژوهش  کهاین وجود با

 شدهیاد  مسائل از فراتر هایی جنبه و زوایا  الًاحتما دانشگاه  اجتماعی مسئولیت ةمطالع و پژوهش

 داد. قرار توجه مورد دانشگاه  اجتماعی  مسئولیت ریزی برنامه در  را ها آن توان می که دردا وجود

 پژوهشی  ألخ و  دانشگاه اجتماعی   مسئولیت اهمیت و ضرورت به توجه با  حاضر هشپژو ،بنابراین

 اصلی هدف شد. انجام ساختاری ـ تفسیری  سازی مدل رویکرد از استفاده با آماری ةجامع در آن

 سرمایة ارتقای هدف با مطلوب مدل ئةارا و اجتماعی  مسئولیت های همؤلف شناسایی پژوهش

 :شد مطرح پژوهشی سؤال سه هدف، این به دستیابی برای .بود بهشتی  شهید  گاهدانش در  اجتماعی

 روابط ؟ است هایی همؤلف چه دارای و است چگونه  بهشتی  شهید  دانشگاه اجتماعی  مسئولیت الگوی

 است؟ چگونه ها آن بندی اولویت است؟ چگونه ها آن بین

 پژوهش نظری ةپيشين
 دانشگاه اجتماعی مسئوليت

 اصول ،ها ارزش رعایت شرکتی، شهروندی کار، و کسب در مستمر عهدت به  اجتماعی ئولیتمس

 در مشارکت (،Zhou & Tang 2018) نفع ذی مختلف  های گروه انتظارات به پاسخگویی ،قیالاخ

 اشاره کارکنان سازی توانمند و  ،اجتماعی و  یمحیط زیست  مدیریتی اقدامات محلی، جوامع توسعة

 افراد و ها سازمان که است تعهداتی و وظایف مجموعة معنای به و( Arena & Mapelli 2019) دارد

 Wang)  دهند انجام جامعه تعالی و رشد ( وAmadi & Bayo 2020:113) رفاه تأمین د به منظوربای

et al. 2020 .) وظایف و کارکردها از یکی  اجتماعی مسئولیت امروزه نیز پیشرو های دانشگاه در 



   465   ...  اجتماعی سرمایة ارتقای هدف با دانشگاه  اجتماعی  مسئوليت های همؤلف ساختاری ـ تفسيری  سازی مدل

 تواند نمی اجتماعی نهاد یک در مقام دانشگاه چون(. Sharma & Sharma 2019) است نشگاهیدا

 اجتماعی ساخت با که دانشگاهی یابد. توسعه کالن های نظام حمایت و خود محیط با ارتباط بدون

 و ،علمی فرهنگی، اجتماعی، نیازهای به پاسخگویی توانایی اوالً باشد منطبق جامعه فرهنگی و

 توسعه فرایند در و شد خواهد واقع مردم اعتماد مورد اًثانی و داشت خواهد را جامعه  ادیاقتص

 خود پژوهش در نیز ( 2020) شنهمکارا و  1سانتوس (.1383 )عزیزی داشت خواهد مشارکت

 به و دارد معنادار و مثبت تأثیر عالی آموزش کیفیت بر اجتماعی ولیتئمس ایفای دادند نشان

 بهتر عملکردی داشتن برای تغییر حال در سریع های چالش و محیط با مواجهه رایب ها دانشگاه

 بیشتر یافته توسعه کشورهای در مقوله این  اما .(Alzyoud & Bani-Hani 2015) کرد خواهد کمک

 با مدت کوتاه های فعالیت به توسعه  حال در کشورهای در و بلندمدت در اصلی های ارزش بر

 .(Huang & Do 2021)  است مطرح ننفعا ذی بر تمرکز

و  2یزلک است. هشد بررسی مختلف های دیدگاه و منظر از دانشگاه اجتماعی  مسئولیت

 داریپا ةتوسع حامی اخالقی کردیرو منزلة به دانشگاه اجتماعی تیمسئول از (2021)یچوکزک و

 یآگاه بنابراین، .اند کرده یاد جامعه یفن و ،یطیمح ستیز ،یاجتماع ،یکیاکولوژ ،یاقتصاد

 عنوان به ستیز طیمح با دانشگاه ةندیآ و یفعل روابط درک  یبرا را  مفهوم این از انیدانشجو

 های برنامه رسانی روز هببا   دیبا ها دانشگاه امر، نیا تحقق یبرا .دنناد می حیاتی ندهیآ رانیمد

 و انجام دهند اساسی اقدامات یاجتماع تیمسئول یها نگرش به دادن شکل جهت  خود آموزشی

 اند آن بر (2017)ش همکاران و 3الرن .شد خواهد پذیر امکان مسئوالنه مدیریتی یک طریق از این

 با ، آموزش در .1 :داشت خواهد اجتماعی  مسئولیت خود مختلف های فعالیت در دانشگاه یک که

 پاسخگویی برای رسید های برنامه در محیطی زیست و اخالقی و اجتماعی مسائل درج از استفاده

 ؛ جامعه به دانش انتقال از استفاده با تحقیق، در .2 مسئوالنه؛ آموزش اصول یا جامعه های خواسته به

  تعامل های فعالیت .4 پاسخگویی؛ و خوب حکمرانی های شیوه اجرای از استفاده با مدیریت، در .3

 محیط به کمک و مدنی های ارزش و  شهروندی های مشارکت یارتقا طریق از که  جامعه با

                                                                                                                            
1. Santos 
2. Kieżel 

3. Larrán  
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 را اجتماعی مسئولیت (2021 )  شهمکاران و 1فان  .شود می  تعریف ها آن اجتماعیو  اقتصادی

 از ریناپذ ییجدا یبخش که دانند می دانشگاه نفعان یذ یازهاین به توجه و  یاخالق اصول تیرعا

 تیرضا ،دانشگاه برند ریتصو توجه قابل   بهبود و ارتقا باعث و است دانشگاه یها تیفعال

 2راباباخ .شود می انیدانشجو ییتوانا و ،کار بازار یها تیقابل ق،یتحق و سیتدر تیفیک ان،یدانشجو

 ندیافر تیفیک نفعان، یذ و مردم با ثرؤم ارتباط دانشگاه، تیریمد تیخالق (2021) شهمکاران و

 یبرا ییمبنا دیبا که  اند هستدان اجتماعی مسئولیت محرک را یعلم یها تیفعال ةتوسع و ،یآموزش

 ، یاتیعمل  یها تیمسئول شامل ،اجتماعی  مسئولیت ابعاد  .دباش ها تیفعال کیاستراتژ یزیر برنامه

 و یاخالق تیمسئول ی،قانون یها تیمسئول و نفعان یذ یها تیمسئول ، توسعه  قیتحق یها تیمسئول

 .( Latif 2018)  است جامعه مشارکت و رخواهانهیخ شامل که داوطلبانه یها تیمسئول

 دشواری ببس (Ali et al. 2020) سیاسی و ،محیطی فرهنگی، اجتماعی، متفاوت طشرای هرچند

 مفهوم این گرایی هم درک از آنچه (،Green & Peloza 2011: 48) است شده  مفهوم این تعریف در

 بر با که است جمعی لاعما با تنیده  درهم مفهومی اجتماعی مسئولیت که است این دارد وجود

 شود می منتهی جمعی پیامدهای به جهانی های افق با فردی مدنی های مسئولیت گرفتن عهده

(Ayala Rodríguez et al. 2019). اخالقی کیفیت مشی خط را دانشگاه اجتماعی  مسئولیت واالیس 

 اثرهای قبال در گوپاسخ مدیریت اللخ در ( مدیر ،مربی دانشجو،) دانشگاهی ةجامع های فعالیت در

 برای جامعه با فعال گوی و گفت در  که کند تعریف می دانشگاه محیطی و ،کاری شناختی، آموزشی،

 6پاسخگویی ،5تطابق ،4تشخیصی خود ،3تعهد  گام چهار شامل ـ است پایدار انسانی ةتوسع ارتقای

(Vallaeys 2015 ) ةجامع از اعم ،امعهج در دانشگاه یاجتماع نقش تیتقو و فیتعر بر ناظر و 

 برای مطلوب یابزار و (Meseguer-Sánchez et al. 2020: 2) شده بیان ،یجهان و یمل و یمحل

 (.Huang et al. 2021) است پایداری تحقق

                                                                                                                            
1. Phan 

2. Rababakh 

3. Commitment 

4. Self-diagnosis 

5. Compliance  

6. Accountability 
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 هجامع در تغییر ایجاد برای کلیدی عامل منزلة به دانشگاه اجتماعی  مسئولیت از

 (Sánchez-Hernández & Mainardes 2016) های پژوهش و ها آموزش گیری جهت اصالح  طریق از 

 آن نویسندگان برای ارزشمند صرفاً و اجتماعی ارزش  فاقد و معنی بی تحقیقات  از دانشگاهی،

(Aitkenhead 2013 )معیارهای با دانش تولید به توجه و ،پذیری مسئولیت اثربخشی، کیفیت، سمت به 

 برای عاملیمنزلة  به  مقوله این رب همچنین است. شده ادی (Alvesson et al. 2017) اجتماعی معنادار

 برای مهمی محرک و (1398 )فاضلی اجتماعی کارآمد افراد پرورش به منظور یجدّ اهتمام

 است شده یدکأت نیز پذیری مسئولیت فرهنگ به دانشگاه فرهنگ تغییر در پیشرو های دانشگاه

(Sánchez-Hernández & Mainardes 2016) و حرکت برای شروعینقطة  تواند می آن به اختنپرد که 

 تحقق و اجتماعی سرمایة ارتقای آن انداز چشم که آید شمار به دانشگاه پیشرفت راه در پویایی

 (.Terán-Bustamante & Torres-Vargas 2020) تاس جهانی تا محلی دامنة با  پایداری

 اجتماعی سرمایة 

 کیفیت ترسیم منظور به که است حاضر عصر راهبردی و مانپرگفت واژگان از یکی اجتماعی سرمایة

 که ستها سازمان نامشهود دارایی  (.281 :1399 )پوررستمی شود می استفاده آن از انسانی تعامالت

 پیوندها به که دارد افراد بین روابط درک و ،ذهنی رفاه ،فردی ،اجتماعی سالمت در مهمی بسیار نقش

 هنجارها و روابط خلق با و کند می اشاره رزشااب منبعی منزلة به شبکه یک اعضای میان ارتباطات و

 افزایی هم و مشترک منافع برای تالش و سودمند های همکاری دهی شکل به افراد میان اعتماد و

 هموار سازمان منابع دیگر از استفاده و دستیابی برای را راه و (1398 رونقی) شود می منتج جمعی

 و هنجارهاو  ها شبکه از ای مجموعه اجتماعی سرمایة (.Alguezaui & Filieri 2010) کند می

 کسب جهت در ها گروه  بین و ها گروه  درون حمایتو  سازمانی اعتماد بر مبتنی که هاست شناخت

 تعامل متقابل، اعتماد همچون هایی پدیده ةمطالع با  و (Kokubun et al. 2020: 4) است متقابل منافع

 و ،آینده از مشترک تصویری وجود احساس ،جمعی هویت احساس اجتماعی، های گروه ، اجتماعی

 اجتماعی های شبکه و افراد بین روابط به کلی طور به و (Albert et al. 2019است ) همراه گروهی  کار

 (.Fedor 2019: 65) کند می اشاره افراد بین متقابل اعتماد قوانین و

 ،ای رابطه ساختاری، اند: کرده مطرح اجتماعی سرمایة برای عدب سه (1998) گوشال و ناهاپیت
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 ؛دارد اشاره ها سازمان در موجود روابط کلی الگوی  به اجتماعی سرمایة ساختاری بعد  .شناختی

 موجود پیوندهای شامل و کند می اشاره دیگر یک اب سازمان در افراد ارتباط و اتصال میزان به   یعنی

 بعد (.Yeşil & Doğan 2019: 19) است سازمانی تناسب و شبکه کیبتر و شکل و شبکه در

 یا دیدگاه یک در اجتماعی شبکة یک درون اشتراک میزان دربرگیرندة اجتماعی سرمایة شناختی

 شود می اطالق منابعی به و ،مشترک های روایت و کدها و زبان شامل ،است آنان میان مشترک درک

 بعد     (.Yeşil & Doğan 2019: 20)  کند می فراهم مشترک تعابیر و رهاتفسی و معانی ها هگرو برای که

 اعتماد، شامل و  دارد داللت سازمان یک در روابط کیفیت و ماهیت  رب اجتماعی سرمایة ارتباطی

 جمله )از سازمان چه هر (.Chang & Chuang 2011: 15 ) تاس هویت و ،تعهدات هنجارها،

وجود  مقررات و قوانین تدوین به کمتری نیاز باشد باالتری جتماعیا سرمایة دارای دانشگاه(

 های نامه آیین وجود به توان می   سازمان در اجتماعی سرمایة ضعف های نشانه از .خواهد داشت

 به کارکنان اعتنایی بی ،فراوان اداری تخلفات ها، شخصیت تخریب ،نظارتی متعدد نهادهای فراوان،

 روز دانش یادگیری به انسانی منابع تمایل عدم ،سازمان کاری های کمیته و ها تیم شکست سازمان،

 & Hobbes) کرد اشاره رقبا به نسبت یا سازمان درون جویی رقابت ةروحی فقدان دانش، تسهیم و

Schaefer 2017.) اجتماعی سرمایة و گرایی عینیت را اجتماعی  نهادهای اجتماعی  مسئولیت چنانچه 

 دیالکتیکی ةرابط که دشو می استنتاج نتیجه این بگیریم، نظر در گرایی ذهنیت را ریانمشت و کارکنان

 است همبسته و رثؤم دیگری بر یک هر افزایش یا کاهش که است برقرار دو این بین  سویه دو و

 (.326: 1397 همکاران و )عزیزی

 پژوهش یتجرب يشينةپ

 در است. شده پرداخته مختلف منظرهای از پیشین مطالعات در دانشگاه اجتماعی  مسئولیت به

 ،دانشگاه اجتماعی  ولیتئمس  سازی مفهوم و تعریف به (1398)ش همکاران  و حقیر  برادران پژوهشی

 و )فردی ابعاد شامل الگویی قالب دررا  وهشپژ نتایج و پرداختند ،اجتماعی نهاد منزلة به

 متغیرهای و ،بیرونی( نهادی عوامل ،گاهیدانش برون دانشگاهی، )درون یعلّ شرایط سازمانی(،

 و بشری های مرارت کاهش چون پیامدهایی و گرایی( کمیت و تاریخی ة)زمین گر مداخله و ای زمینه
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 پژوهشی در (2019) شنارهمکا و  1گالواو دادند. ارائه اجتماعی سرمایة جمله از  ها سرمایه افزایش

 عوامل  به «عالی آموزش در دانشجویان اجتماعی یتمسئول گیری جهت بر ثرؤم عوامل» عنوان تحت

 با (2018)  2کابررا  پژوهش جینتا . نددکر اشاره اخالقی و داوطلبانه های فعالیت قانونی، اقتصادی، 

 مفهوم دانشگاه رانیمد داد نشان «مختلف نفعان ذی دیدگاه از دانشگاه اجتماعی  مسئولیت» عنوان

 مرتبط ییپاسخگو و ،یعلم یشنهادهایپ ،جامعه با ارتباط یها تیفعال با را یاجتماع  تیمسئول

مربوط  بشردوستانه یها تیفعال و ها ارزش در سیتدر با را آن انیدانشجو که یحال  در ؛کنند یم

 (2015)ش همکاران و 3 جن پژوهش نتایج است. نظر مد کار یایمزا یادار کارکنان یبرا و دانند می

 نشان «عالی  آموزش  سساتؤم در اخالقی پایة شناسایی دانشگاه، عیاجتما  مسئولیت» عنوان با

 کمک جامعه رفاه و پایدار توسعة به اخالقی و شفاف رفتار طریق از اجتماعی  مسئولیت دهد می

 و ها شرکت جتماعیا مسئولیت» عنوان با پژوهشی در (2015) شهمکاران و نجاتی کند. می 

 سازمانی،  حکمرانی چون یموارد به «جهان برتر دانشگاه ده های سایت وب مورد مطالعة ها، دانشگاه

 و دانشجویان، مسائل عدالت، ترویج محیطی، شرایط ،کار دادن انجام های شیوه بشر،  حقوق

 اجتماعی سرمایة های مؤلفه داد نشان پژوهشی رد (1399) مرجائی .دندکر اشاره اجتماعی مشارکت

 ندارد معناداری تفاوت کشور از خارج و  کشور داخل در تحصیل به شاغل ایرانی دانشجویان میان

 های حلقه تقویت و فرهنگی و اجتماعی های شبکه احیای سیاست است. پایین به متوسط حدّ در و

 برای الزم های برنامه از اجتماعی و فرهنگی النفعا و مدیران و دانشگاه گرانکنش کاری  مشترک

 شهمکاران  و 4 وپرتوکاستر .است دانشگاهی نظام در فرهنگی و اجتماعی سرمایة وضعیت ارتقای

 دادند  ننشا «ینوآور اکوسیستم و رینیکارآف با عالی آموزش یرتأث» عنوان  با  پژوهشی در (2019)

 در  ینیرکارآف  مهارت  ایجاد  بر مبتنی نوین  های آموزش  ةارائ  یقرط  از  ورپیش  های دانشگاه

 های مایهرس  مثابة به  ها نآ  از  و  دارند  ای منطقه اقتصادی  تالمشک  حل  در  میمه سهم  ندانشجویا 

 .کنند می  یاد  اجتماعی 

                                                                                                                            
1. Galvão 

2. Cabrera 

3. Chen 

4. Portuguez Castro 
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 يقتحق  ابزار و روش

 پژوهش آماری جامعة است. ترکیبی پژوهش طرح لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از وهشپژ این

 تا  هدفمند صورت به گیری نمونه دراهبر .بودند  بهشتی شهید دانشگاه علمی هیئت اعضای حاضر

 شناسایی به نهایت در که (1 جدول)بود  آماری جامعة از نفر 20 شامل نظری اشباع به رسیدن حد

 تحلیل روش از استفاده با یافته ساختار نیمه مصاحبة طریق از دانشگاه اجتماعی مسئولیت های همؤلف 

 ، نظری تسلط دارای چون مواردی افراد بودن خبره برای نظر مورد خصوصیات شد. منجر مضمون

 زمینة در فاتلیأت و رساله و نامه پایان راهنمایی اجتماعی،  مسائل و عالی  آموزش مباحث بر اشراف

 1مضمون  تحلیل شرو .بود پژوهش در مشارکت به تمایل همچنین و  ،بودن دسترس در ، پژوهش

 از یکی روش این (.Holloway & Todres 2003) است کیفی تحلیل کارآمد های روش از یکی

 خاص روشی نه را آن 2بویاتزیس دلیل همین به است. کیفی تحلیل در مشترک و عام های مهارت

 از غالباً اجتماعی و انسانی علوم پژوهشگران داند. می مختلف های روش برای مناسب ابزاری بلکه

 منظور به کنند. می استفاده بطمرت کدهای تهیة و کالمی و کیفی الگوهای شناخت جهت روش این

 سازی مدل شیوة به ای پرسشنامه دیگر، یک بر الگو های همؤلف اثرپذیری و اثرگذاری چگونگی

 اطالعات اساس بر گرفت. قرار خبرگان اختیار در و شد طراحی (ISM)  3تفسیری ـ ساختاری

 نهایی سازی مدل و شد تعیین ردیگ یک بر ها همؤلف اثرپذیری یا اثرگذاری پرسشنامه، این از دریافتی

 گرفت. انجام نهایی الگوی تدوین و عناصر مفهومی ارتباطات شناسایی و تفسیری ـ ساختاری

 نمونه افراد شناختی جمعیت های ویژگی .1 جدول

 درصد() نسبی سهم تعداد ها شاخص ها ویژگی

 شغل
 90 18 علمی تئهی

 10 2 گروه مدیر

 جنسیت
 5 1 زن
 95 19 مرد

 کار سابقة
 70 14 سال 10 از کمتر
 20 4 سال 20 تا 10

 10 2 سال 20 باالی

                                                                                                                            
1. thematic analysis  

2. Boyatzis 

3. interpretive structural modeling 
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 ،1ها داده منابع نگری چندسویه های روش از پژوهش روایی تعیین برای محقق کیفی، بخش در

 پایایی برای کرد. استفاده شوندگان( )مصاحبه 3اعضا توسط بررسی و ،2همکاران توسط بازبینی

 پایایی و استفاده 5کدگذار  دو بین توافق پایایی روش و 4آزمون باز پایایی روش زا نیز ها مصاحبه

 شد. تاییدها آن

 که ،روش این شد. استفاده (ISM) یریتفس ـ یساختار یساز مدل از پژوهش دوم مرحلة در

است  پیچیده نظام یک در عناصر بین روابط درک و دهی شکل دنبال به ،کرد مطرح آن را 6لدیوارف

(Attri et al. 2013.) مدل این. است نظام عنصر اثرگذارترین کشف شرو این محوری منطق 

 نشـان کننـد، مـی تعریـف را لهئمسـ یـا مشـکل یـک کـه ،را خاص عناصر بین روابط تواند می

 یک از کلـی سـاختار تواند می که منظر این از مدل (.Esfahan Ramayah & Nilash 2017) دهـد

 است 8تفسیری و اسـت 7سـاختاری کند استخراج ارتباطات اساس بر را رهایمتغ از پیچیده ةموعمج

 داشته ارتباط هم با چگونه رهایمتغ کدام که شود یم گرفته میتصم خبرگان قضاوت اساس بر چون

 روابط که معنا نیدب است سازی مدل روش کینیز  (.Attri Grover Dev & Kumar 2013) باشند

 مشخص بر افزون و دهد یم نشان یکیگراف مدل کی در را یکل ساختار نیهمچن و ارهیمتغ ةژیو

 ةمجموع کی عناصر ةرابط شدت و هتج گرید کی بر عناصر رگذارییتأث تأخر و تقدم کردن

 رویکرد این از دلیل این به وهشپژ این در .کند یم نییتع یمراتب سلسله ساختار در را دهیچیپ

 روابط در موجود ابهام و کند می بندی اولویت را وهشپژ نظر مورد کیفی غیرهایمت که شد استفاده

 سطوح و روابط آوردن دست به برای و ISM تکنیک اجرای برای .دهد می نشان شفاف طور به را

 .شود طی شود می اشاره آن به ادامه در که مرحله شش باید نظام یک در عناصر

                                                                                                                            
1.data source triangulation 

2. peer debriefing 

3. member checking 

4. re-test reliability 

5. inter-coder reliability 

6. Warfield 

7. structural  

8. interpretive 
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 ها داده يلوتحل یهتجز
 دانشگاه اجتماعی مسئوليت الگوی های همؤلف و ابعاد يينتع .اول گام

 روند اساس بر حاضر پژوهش در کرد. شناسایی را آن متغیّرهای باید ابتدا مدل، استخراج برای

 اجتماعی مسئولیت یها همؤلف خصوص  در مکتوب اسناد ةمشاهد و مطالعه با مضمون تحلیل

 مسئولیت های همؤلف و ابعاد و مصاحبه حوزه ینا خبرگان با و  آوری جمع اطالعاتی  دانشگاه

 یک متن در موجود کلیدی نکات به و بررسی ها مصاحبه متون که طوری ؛شد مشخص اجتماعی

اما  دارند معنایی قرابت که ،پایه مضامین دادن قرار هم کنار با بعد مرحلة در یافت. اختصاص کد

 مضامین ها آن ارتباط برقراری از نهایت در و هدهند سازمان مضمون عنوان به ،ندا متفاوت ظاهر در

 دلیل به که اند شده طراحی و بندی دسته مدون جدولی قالب در مرحله این .گرفت شکل فراگیر

 دهندة سازمان مضامین و فراگیر مضمون 13 صرفاً و دوش می نظر صرف جزئیات ارائة از کثرت

 .آید می 2 جدول در دانشگاه اجتماعی مسئولیت

 دانشگاه اجتماعی مسئولیت فراگیر مضامین .2 جدول

 دهنده سازمان مضامین فراگیر مضامین
 گری مطالبه ،سازی شبکه ،ای رسانه سازی ظرفیت ،سازی گفتمان، گرایی کثرت آکادمیک،  سازی فرهنگ سازی فرهنگ

 های گذاری سیاست
 علمی

 اجتماعی پیامد به معطوف عملکرد ارزیابی ،دانشگاه سازی المللی بین،  سنجی علم  تصحیح ،هدفمند آموزش ،محور مسئله پژوهش

 حکمرانی نظام
 ،ها دانشگاه از حاکمیتی نهادهای انتظار و گیری تصمیم نحوة و امنا تئهی ترکیب ها، دانشگاه از دولت انتظارات و گذاری سیاست

 ها زشار ارتقای ،آفرینی ارزش ،پذیری رقابت ،سازی انداز چشم و نگری آینده

 دانشگاه مدیریت
 داخلی نفعان ذی تعامل مسیر تسهیل ،زیست محیط و جامعه قبال در آنان وظایف به دانشجویان و انسانی منابع کردن آگاه

 اجتماعی مسئولیت به مدیران عملی پایبندی ،دانشگاه با تعامل در دانشگاه
 دانشگاه از شهروندان رضایت ،شهروندان سایر به نشگاهدا پاسخگویی ،نفعان ذی به دانشگاه مناسب پاسخگویی پاسخگویی
 امور سپاری سامانه ،اجتماعی مسئولیت پذیری فهم ،اجتماعی مسئولیت  مندی مسئله ،اجرا و گیری تصمیم در شفافیت شفافیت

 عاتاطال فناوری ،اداری بوروکراسی کاهش ،گرایی تعامل ،فرایندها مستمر نظارت و  ارزیابی فرایندها بهبود
 نوآوری ،تخصصی خدمات و دانش تولید ،پذیری رقابت ،پردازی ایده و خالقیت یسازمان پویایی
 سازمانی سازی چابک ،جامعه و دانشگاه تعامل با سو هم سازمانی ساختار اصالح ،روزآمد و منعطف سازمانی ساختار سازمانی ساختار
 محلی توسعة ،فردی توسعة اجتماعی کارآمدی

 اجتماعی یةسرما
 های آرمان و اهداف ، دانش تسهیم، سازنده و مفید کاری ارتباطات، تیمی تفکر ،نقادانه و سازنده فضای پذیرش ،اجتماعی اعتماد

 اجتماعی تعلق ،اجتماعی آگاهی ،مدنی مشارکت، داوطلبانه های فعالیت در مشارکت به تمایل ،اجتماعی انسجام ،مشترک
 تعالی و توسعه

 دانشگاه
 طریق از دانشجویان سازی توانمند، آموختگان دانش های آموخته و ها مهارت کیفیت، خودبالنده و بانشاط دانشگاهی  محیط

 دانشگاهی فرهنگ بر مبتنی رقابتی شرایط، آن بر مستمر نظارت و دانشجو یادگیری تداوم و ارزیابی
 اقتصادی توسعه

 اجتماعیو
 موختگانآ دانش طریق از کشور اقتصاد به بخشی رونق، محلی و ملی توسعة به نمتواز توجه، زندگی به امید افزایش

 (صداقت گرایی، قانون) اجتماعی هنجارهای  تقویت، اجتماعی های شبکه  تقویت، پذیر مسئولیت
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 مدل های شاخص و ابعاد بين رابطة تعيين .دوم گام

 و ابعاد رابطة بررسی برای است.ه همؤلف و ابعاد میان یعلّ روابط الگوی شناسایی بعدی گام

 برای تفسیری ـ ساختاری سازی مدل  روش به ای پرسشنامه مضمون، تحلیل از حاصل های همؤلف

 تکنیک این در شد. استفاده خبرگان دیدگاه از اصلی معیارهای میان درونی روابط انعکاس

 میان ( شدت و )جهت آثار با رابطه در خود نظرات بیان به بیشتری طلتس با قادرند متخصصان

 و دهد نشان را عوامل بین معلولی و یعلّ رابطة تواند می هم  شده تشکیل ماتریس بپردازند. عوامل

 اصلی مؤلفة 13 قالب در گام این در سنجش مورد متغیرهای  .را متغیرها اثرپذیری و اثرگذاری هم

 است. شده هآورد 3  جدول در ورودی متغیرهای عنوان به  دیگر یک بر اثرگذار

 پژوهش های شاخص .3 جدول
 شاخص کد  ردیف شاخص کد شاخص ردیف

 C8 اجتماعی کارآمدی C1 7 پاسخگویی 1
 C9 دانشگاه مدیریت C2 8 علمی  گذاری سیاست 2
 C10 اجتماعی سرمایة C3 9 دانشگاه تعالی و توسعه 3
 C11 حکمرانی نظام C4 10 سازمانی پویایی 4
 C12 اجتماعیـ  اقتصادی توسعه C5 11 سازی فرهنگ 5
 C13 شفافیت C6 12 سازمانی ساختار 6

   C7 13 فرایندها بهبود 7

 

 .است شده انجام یمراحل مدل طراحی برای

 1(SSIM) ساختاری خودتعاملی ماتریس تشکيل .1مرحلة 

 .شود می تشکیل دهندگان پاسخ نظر از استفاده با پژوهش ساختاری خودتعاملی ماتریس اول گام در

 دو به دو صورت به پژوهش متغیرهای مرحله این در ساختاری خودتعاملی ماتریس تشکیل برای

 متغیرها بین روابط تعیین به ینمادهای از استفاده با متخصصان و شدند مقایسه هم با زوجی یا

 :دنپرداخت

                                                                                                                            
1. structural self-interaction matrix (SSIM) 
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V: سطر عامل i ستون عامل شدن محقق باعث j شود. می A: ستون عامل j شدن قمحق باعث 

 i )عامل شوند می دیگر یک شدن محقق باعث ستون و سطر عامل دو هر :X شود. می i سطر عامل

 ماتریس ندارد. وجود ارتباطی هیچ ستون و سطر عامل بین :O .دارند( دوطرفه رابطة j و

 است. شده آورده 4 جدول در خودتعاملی

 ساختاری خودتعاملی ماتریس .4 جدول

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

C1 
 

X V V A V X V A V X V X 

C2 
  

V V A O V V V V X V O 

C3 
   

A A A A X A V A V A 

C4 
    

A A X V A V O V A 

C5 
     

O V V V V X V X 

C6 
      

X V A V O V X 

C7 
       

V A V O V A 

C8 
        

A V A V A 

C9 
         

V A V V 

C10 
          

A X A 

C11 
           

V O 

C12 
            

A 

C13 
             

 1(RM) اوليه دستيابی ماتریس تشکيل .2 مرحلة

 1 و 0 اعداد به ساختاری خودتعاملی ماتریس تبدیل با را اولیه دستیابی ماتریس باید دوم گام در

 شود: می استفاده ای قاعده از کار این برای داد. تشکیل

 شود. می شتهگذا 0 عدد قرینه خانة در و 1 عدد خانه آن در باشد V حرف (I,j) خانه نماد اگر

 اگر شود. می گذاشته 1 عدد قرینه خانة در و 0 عدد خانه آن در باشد A حرف (I,j) خانه نماد اگر

 اگر شود. می گذاشته 1 عدد نیز قرینه خانة در و 1 عدد خانه آن در باشد X حرف (I,j) خانه نماد

 شود. می گذاشته 0 دعد نیز قرینه خانة در و 0 عدد خانه آن در باشد O حرف (I,j) خانه نماد

 است. شده آورده 5 جدول در اولیه دستیابی ماتریس

                                                                                                                            
1. reachability matrix (RM) 
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 اولیه دستیابی ماتریس .5 جدول

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

C1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

C2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

C3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

C4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

C5 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

C6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

C7 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

C8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

C9 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

C10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

C11 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 

C12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

C13 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

 

 سازگار ةاولي دستيابی ماتریس تشکيل .3 مرحلة

 اگر مثالً شود. برقرار آن درونی سازگاری باید آمد، دسته ب دستیابی اولیة ماتریس اینکه از پس

 3 متغیر به منجر نیز 1 متغیر باید شود، 3 متغیر به منجر 2 متغیر و شود 2 متغیر به منجر 1 متغیر

 روابط و شود اصالح ماتریس باید نبود، برقرار التح این دسترسی ماتریس در اگر و شود

 وجود است ممکن که ثانویه روابط از استفاده با سازگاری این شود. ایجاد و اصالح چنینی این

 داده نشان  با که یهای سلول 6 جدول در شوند. می افزوده اولیه دستیابی ماتریس به باشند نداشته

 اند. شده ایجاد شدهسازگار ماتریس در که هستند روابطی هشد



476      ،1401 مستانز، 4، شمارة 9دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 شدهسازگار ةاولی دستیابی ماتریس .6 جدول

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 نفوذ قدرت 

C1 1 1 1 1 *1 1 1 1 *1 1 1 1 1 13 

C2 1 1 1 1 *1 *1 1 1 1 1 1 1 *1 13 

C3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 

C4 *1 0 1 1 0 *1 1 1 0 1 0 1 0 8 

C5 1 1 1 1 1 *1 1 1 1 1 1 1 1 13 

C6 *1 0 1 1 *1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 

C7 1 *1 1 1 0 1 1 1 0 1 *1 1 *1 11 

C8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 

C9 1 *1 1 1 *1 1 1 1 1 1 *1 1 1 13 

C10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

C11 1 1 1 *1 1 *1 *1 1 1 1 1 1 *1 13 

C12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

C13 1 *1 1 1 1 1 1 1 *1 1 *1 1 1 13 

زان
می

گی 
ست

واب
 

9 7 11 9 7 9 9 11 6 13 7 13 8 
 

 رهايمتغ تیاولو و سطح نييتع .4 مرحلة 

 محاسبه معیار هر برای )دستیابی( خروجی و نیاز( )پیش ورودی معیارهای مجموعه گام این در

 است سطح باالترین دارای معیاری گام این در شود. می مشخص مشترک عوامل سپس و شود می

 یا متغیر این شناسایی از پس باشد. برابر مشترک مجموعة با )دستیابی( روجیخ مجموعة که

 تکرار معیارها دیگر روی دوباره عملیات و شود می حذف جدول از ها آن ستون و سطر متغیرها،

 استخراج (6 )جدول سازگارشده یةاول یابیدست ماتریس از ها ورودی و ها خروجی .شود می

 ورودی برابر ستون در ها1 تعداد و خروجی بیانگر سطر هر در ها1 دادتع کار این برای .شود می

 است. شده آورده 7 جدول در نتایج اول سطح تعیین برای که هستند

 برای حال .است C12 و C10 معیارهای شامل که شده استخراج 1 سطح معیارهای 7 جدول در

 یهاول یابیدست ماتریس از معیار دو این ستون و سطر ستا  کافی دوم سطح معیارهای تعیین

 در نتایج .شود انجام ورودی و خروجی تعیین محاسبات دوباره و حذف (7 )جدول سازگارشده

 است. شده آورده 8 جدول
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 1 سطح معیارهای .7 جدول

معیار نام  سطح اشتراک ورودی خروجی 

C1 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13 1،2،4،5،6،7،9،11،13  1،2،4،5،6،7،9،11،13  

C2 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13 1،2،5،7،9،11،13 1،2،5،7،9،11،13  

C3 3،8،10،12 1،2،3،4،5،6،7،8،9،11،13 3،8  

C4 1،3،4،6،7،8،10،12 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،4،6،7  

C5 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13 1،2،5،6،9،11،13 1،2،5،6،9،11،13  

C6 1،3،4،5،6،7،8،10،12،13 1،2،4،5،6،7،9،11،13  1،4،5،6،7،13  

C7 1،2،3،4،6،7،8،10،11،12،13 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،2،4،611،13  

C8 3،8،10،12 1،2،3،4،5،6،7،8،9،11،13 3،8  

C9 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13 1،2،5،9،11،13 1،2،5،9،11،13  

C10 10،12 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13 10،12 1 

C11 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13  1،2،5،9،11،13 1،2،5،7،9،11،13  

C12 10،12 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13 10،12 1 

C13 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13 1،2،5،6،7،9،10،11،13 1،2،5،6،7،9،11،13  

 2 سطح معیارهای .8 جدول

معیار نام  سطح اشتراک ورودی خروجی 

C1 1،2،3،4،5،6،7،8،9،11،13 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،2،4،5،6،7،9،11،13  

C2 1،2،3،4،5،6،7،8،9،11،13 1،2،5،7،9،11،13 1،2،5،7،9،11،13  

C3 3،8 1،2،3،4،5،6،7،8،9،11،13 3،8 2 

C4 1،3،4،6،7،8 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،4،6،7  

C5 1،2،3،4،5،6،7،8،9،11،13 1،3،5،6،9،11،13 1،2،5،6،9،11،13   

C6 1،3،4،5،6،7،8،13 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،4،5،6،7،13  

C7 1،2،3،4،6،7،8،11،13  1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،2،4،6،7،11،13  

C8 3،8 1،2،3،4،5،6،7،8،9،11،13 3،8 2 

C9 1،2،3،4،5،6،7،8،9،11،13 1،2،5،9،11،13 1،2،5،9،11،13  

C11 1،2،3،4،5،6،7،8،9،11،13 1،2،5،7،9،11،13  1،2،5،7،9،11،13  

C13 1،2،3،4،5،6،7،8،9،11،13 1،2،5،6،7،9،11،13 1،2،5،6،7،9،11،13  
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 برای حال .است C8 و C3 معیارهای شامل که اند شده استخراج 2 سطح معیارهای 8 جدول در

 هشدسازگار یةاول یابیدست ماتریس از معیار دو این ستون و سطر باید سوم سطح معیارهای تعیین

 9 جدول در نتایج .شود انجام ورودی و خروجی تعیین محاسبات دوباره و حذف (6 )جدول

 است. شده آورده

 .است C1، C4، C6، C7 معیارهای شامل که اند شده استخراج 3 سطح معیارهای ،9 جدول در

 یابیدست ماتریس از معیار چهار این ستون و سطر باید هارمچ سطح معیارهای تعیین برای حال

 نتایج .شود انجام ورودی و خروجی تعیین محاسبات دوباره و حذف (6 )جدول سازگارشده ةیاول

 است. شده آورده 10 جدول در

 3 سطح معیارهای .9 جدول

شاخص نام  سطح اشتراک ورودی خروجی 

C1 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،2،4،5،6،7،9،11،13 3 

C2 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،2،4،5،7،9،11،13 1،2،5،7،9،11،13  

C4 1،4،6،7 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،4،6،7 3 

C5 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،2،5،6،9،11،13 1،2،5،6،9،11،13  

C6 1،4،5،6،7،13 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،4،5،6،7،13 3 

C7 1،2،4،6،7،9،11،13 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،2،4،6،7،11،13 3 

C9 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،2،5،9،11،13  1،2،5،9،11،13  

C11 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،2،5،7،9،11،13 1،2،5،7،9،11،13  

C13 1،2،4،5،6،7،9،11،13 1،2،5،6،7،9،11،13 1،2،5،6،7،9،11،13  

 4 سطح معیارهای .10 جدول

شاخص نام  سطح اشتراک ورودی خروجی 

C2 2،5،9،11،13 2،5،9،11،13 
2،5،9،11،13  

 
4 

C5 2،5،9،11،13 2،5،9،11،13 2،5،9،11،13 4 

C9 2،5،9،11،13 2،5،9،11،13 2،5،9،11،13 4 

C11 2،5،9،11،13 2،5،9،11،13 2،5،9،11،13 4 

C13 2،5،9،11،13 2،5،9،11،13 2،5،9،11،13 4 
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 ریيتفس ـ ساختاری مدل ميترس .5مرحلة 

 بین اگر .شود یم میترس مدل یینها یابیدست سیماتر و شده نییتع سطوح اساس بر مرحله این در

 در که متغیرهایی  .شود داده می نشان دار جهت پیکان یک با باشد وجود داشته رابطه j و i متغیر دو

 دیگر متغیرهای به نسبت بیشتری وابستگی و کمتر ثیرگذاریأت اند شده واقع نمودار باالتر سطوح

 همکاران و ر)آذ برخوردارند باالتر ثیرگذاریأت و کمتر ستگیواب از پایین سطوح متغیرهای و دارند

 این در آمده دست به تفسیری ساختاری نهایی مدل است، مشخص 1 شکل در که طور همان (.1392

 از اند گرفته قرار سطح باالترین در که هایی همؤلف است. شده تشکیل سطح چهار از پژوهش

 هستند. متغیرها سایر یرثأت تتح بیشتر و ندبرخوردار کمتر یرگذاریثأت

 

 
 پژوهش ISM مدل .1 نمودار

 شاخص جپن شامل ـ چهارم سطح .است سطح چهار شامل پژوهش مدل ،1 شکل به توجه با

 و (C9) دانشگاه تیریمد ،(C11) یحکمران نظام ،(C2) یعلم یگذار استیس ،(C13) تیشفاف

 ثیرأت سوم سطح معیارهای بر مستقیم صورت به که است سطح ثیرگذارترینأت ـ(C5) یساز فرهنگ

 اجتماعی سرمایة و (C12) یاجتماع ـ  یاقتصاد ةتوسع شاخص دو شامل ـ اول سطح گذارد. می

(C10)است سطح ثیرپذیرترینأت ـ. 
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 (MICMAC)  1مک ميک رسيم)ت وابستگی و نفوذ و قدرت وتحليل تجزیه .6مرحلة 

 این در .متغیّرهاست وابستگی  و 2 هدایت قدرت تحلیل و تشخیص وتحلیل تجزیه این زا هدف

 متغیرهای د:شون می تقسیم دسته چهار به وابستگی و هدایت قدرت حسب بر متغیرها مرحله

 به متصل غیر نسبتاً متغیرها این .ندا ضعیف وابستگی و هدایت قدرت دارای که 3خودگردان

 هدایت قدرت  دارای که  4هوابست متغیرهای .2 دارند؛ سیستم با ضعیف و کم ارتباطات و ندا سیستم

 .زیادند وابستگی و زیاد هدایت قدرت دارای که 5ارتباطی متغیرهای .3 ؛ندشدید وابستگی ولی کم

 و دهد قرار ثیرأت تحت را سیستم تواند می ها آن در تغییر نوع هر زیرا .هستند غیرایستا متغیرها این

 که 6مستقل تغیرهایم .4؛ دهد تغییر دوباره را رهامتغی این تواند می نیز سیستم بازخورد نهایت در

 توان می را پژوهش مدل (.Ravi et al. 20005) ندا ضعیف وابستگی ولی  ،قوی هدایت قدرت دارای

 توسعة معیارهای اساس این بر داد. نشان 2 شکل صورت به وابستگی و نفوذ قدرت لحاظ از

 و توسعه و ،(C8) یاجتماع یکارآمد ،(C10) عیاجتما سرمایة یارتقا ،(C12) اجتماعی ـ اقتصادی

 .ندا یفضع یتهدا و یقو یوابستگ یدارا یرهامتغ ینا .است وابسته نوع از (C3) دانشگاه یتعال

 نوع از (C9) دانشگاه تیریمد دارند. یستمس بر کم یرگذاریثأت و باال یرپذیریثأت اصوالً یرهامتغ ینا

 و باال یرگذاریثأت ،گرید عبارت به ست.باال تیهدا و کم یوابستگ یدارا معیار نیا .است مستقل

 .هستند )پیوندی( رابط نوع از دیگر یمعیارها سایر است. معیار نیا های یژگیو از کم یریرپذیثأت

 و یرگذاریثأت دیگر، عبارت به .برخوردارند باال هدایت قدرت و باال وابستگی از متغیرها این

 در اساسی تغییرات باعث متغیرها این بر کوچکی تغییر هر و باالست بسیار معیارها این ثیرپذیریأت

 شود. می سیستم

                                                                                                                            
1. matrix of crossed impact multiplications applied to a classification 

2. driving power  
3. autonomous variables  
4. dependent variables 

5. linkage variables  
6. independent variables 
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 وابستگی ـ نفوذ قدرت نمودار . 2 شکل

 نتيجه

 مصادیق گستردگی و  ،بودن چندبعدی ،ناهمگونی به توجه با اجتماعی مسئولیت مدل یک طراحی

 ابتدا پژوهش این در است. زمینه این در خبرگان با مصاحبه و نظری انیمب دقیق مطالعة نیازمند آن

 توجه با دانشگاه اجتماعی مسئولیت های همؤلف پژوهش اول الؤس به پاسخگویی جهت شد سعی

 شناسایی همؤلف 13 آن ةنتیج در که شوند شناسایی حوزه این خبرگان با مصاحبه و موجود منابع به

 ،یساز فرهنگ ،دانشگاه تیریمد ، یحکمران نظام ، یعلم یارگذ استیس ، تیشفاف :شدند

 کارآمدی ،دانشگاه تعالی و توسعه فرایندها، بهبود و سازمانی ساختار سازمانی، پویایی پاسخگویی،

 .اقتصادی توسعة ،اجتماعی توسعة ،اجتماعی سرمایة ، اجتماعی

 از است بهتر کرد بحث ها همؤلف یرو دیگری تحلیل هر یا بندی رتبه مورد در بتوان اینکه برای

 این در  بنابراین، شود. کسب  مسئله از الزم درک و شناخت تفسیری ـ ساختاری سازی مدل طریق

 و فردی) خرد و (زیرساخت) النک های مؤلفه و علل دادن قرار هم کنار با تا شد تالش پژوهش

 های همؤلف شناسایی از پس  ،مینهز این در .شود ایجاد موضوع این دربارة مناسبی بینش (سازمانی

 به ، کیفی فاز در ، دانشگاه در  اجتماعی  مسئولیت از پذیر اثر و اثرگذار عوامل و اجتماعی مسئولیت

 برای تفسیری ـ ساختاری سازی مدل روش از متغیرها، بین ارتباط نوع تعیین و بندی سطح منظور

 یگذار استیس ، تیشفاف های همؤلف که است ینا از حاکی مدل های یافته شد. استفاده الگو طراحی

 دارد قرار چهارم( سطح) سطح ینآخر در یساز فرهنگ و  ،دانشگاه تیریمد ، یحکمران نظام ، یعلم
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 با و کند می عمل مدل زیربنای سنگ همچون و  گذاشته است ها همؤلف دیگر بر را ثیرأت بیشترین و

 تحول و تغییر گونه هر که معناست بدان این .شود می تغییر دچار مدل دیگر ابعاد ها آن در تغییر

 شود. منجر مدل باالتر سطوح توسعة و تحول به تا گیرد صورت ها همؤلف این طریق از باید اساسی

 قرار سوم سطح در  فرایندها بهبود و ،سازمانی ساختار سازمانی، پویایی پاسخگویی، های همؤلف

 نهایت ر د .اند گرفته جای دوم سطح در اجتماعی آمدیکار و دانشگاه تعالی و توسعه دارند.

 که است اقتصادی و اجتماعی توسعة و  اجتماعی سرمایة ارتقای اول( سطح) مدل سطح باالترین

 به منجر عوامل همة عبارتی به و دنشو می تلقی سیستم خروجی و هستند ها همؤلف ثیرپذیرترینأت

 هستند. دانشگاه اجتماعی لیتمسئو ایفای نتیجة و دنشو می عامل دو این

 نوع از  دانشگاه تیریمد داد  نشان ها یافته حلیلوت هتجزی مک، میک تحلیل نمودار از استفاده با

 ثیرگذاریأت باالترین گرید عبارت به ست؛باال تیهدا و کم یوابستگ یدارا معیار نیا .است مستقل

 ،حکمرانی نظام های همؤلف است. وابسته نآ به سیستم تغیرات و دارد ها همؤلف سایر بر را نفوذ و

 از سازمانی ساختار و فرایندها بهبود پاسخگویی، ،سازی فرهنگ ، علمی گذاری سیاست شفافیت،

 به .برخوردارند باال هدایت قدرت و باال وابستگی از متغیرها این .هستند پیوندی() رابط نوع

 .کنند ایفا را اتصال حلقة نقش و شندبا سیستم کلیدی بازیگرانجزء  توانند می دیگر عبارت

 یارتقا و  ،اجتماعی ـ اقتصادی توسعة ،دانشگاه یتعال و توسعه و یاجتماع یکارآمد های همؤلف

 سیستم خروجی نوعی به و دارند یضعیف هدایت قدرت و هستند وابسته نوع از اجتماعی سرمایة

 و بودن سیستمی بر تأکیدی مورد این .دندار وجود خودمختار عوامل مدل این در .دهند می نشان را

 به بعدی تک نگاه ،بنابراین .است دانشگاه اجتماعی  مسئولیت ایجاد در ها همؤلف الیبا پیوستگی هم به

 اهداف به را دانشگاه گذاری سیاست و ریزی برنامه در آن های همؤلف و دانشگاه اجتماعی  مسئولیت

 .رساند نخواهد خود

 سطح به مربوط نکته اولین .است ضروری نکته چند به توجه ژوهشپ این از استفاده در

 آمده دست به سطوح تفسیری ـ ساختاری سازی مدل در اینکه به توجه با است. مدل در ها همؤلف

 اجتماعی مسئولیت توسعة و ایجاد برای ،هاست آن، اجرایی قابلیت نظر از  توالی، و ترتیب از حاکی

 در ای هکنند تعیین قدرت سطوح این زیرا .شود یدکأت سوم و چهارم وحسط رب باید ابتدا دانشگاه
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 شروع برای و آیند می حساب به ارتقا و تغییر گونه هر یربنایز و دارند  سیستم راهبری و هدایت

 روابط به مربوط دوم نکتة است. ضروری سطح این عوامل حاتِالاص سیستمی التتحو

 که اول، سطح های همؤلف جز به که دریافت توان می یاجمال نگاه با هاست. همؤلف این از آمده دست به

 و مستقیم صورت به خود پایین و باال سطوح با حسطو سایر یها همؤلف پذیرند، می یرثأت فقط

 باید هدانشگا اجتماعی مسئولیت توسعة برای . بنابراینگذارند می یرثأت یا پذیرند می یرثأت مستقیم غیر

 د.شو توجه آن به فمختل جوانب از و شود نگریسته هلئمس به یسیستم نگاه با

ش همکاران و نج (،2015) شهمکاران و نجاتی های پژوهش نتایج با پژوهش این های یافته

 شفافیت، مانند موضوعاتی یادشده های پژوهش در  دارد. همخوانی (2018) کابررا (، و2015)

ش همکاران و حقیر برادران تحقیق نتایج با . نیزتاس گرفته قرار کیدأت مورد پاسخگویی حکمرانی،

 سرمایة جمله از سرمایه، انواع افزایش را دانشگاه اجتماعی مسئولیت پیامدهای از یکی که (1398)

 دارد. همخوانی دانند می ،اجتماعی

 به مشخصاً که پژوهشی دهد می نشان پژوهش پیشینة گفت توان می پژوهش این های نوآوری از

 سرمایة ارتقای ، با هدفدانشگاه  اجتماعی  مسئولیت های همؤلف ساختاری ـ تفسیری  یساز مدل

 .ندارد وجود شدبا تهپرداخ بهشتی( شهید )دانشگاه آماری تبع جامعة به و کشور داخل  در ،اجتماعی

 ةجامع در بودن نو ،کشور داخل در بودن نو ،موضوعی لحاظ از رحاض ةقالم گفت توان می پس،

 شده مطرح مضامین از برخی است. نوآوری دارای استفاده مورد مدل و ،تحقیق روش ،بررسی مورد

  اجتماعی سرمایة فرایندها، بهبود علمی،  گذاری سیاست سازی، فرهنگ قبیل از نیز پژوهش این در

 شود. می محسوب پژوهش نوآوری های جنبه از که است نیامده قبلی های پژوهش در

 خصوص در اراثرگذ های مؤلفه بر تمرکز با شود می پیشنهاد پژوهش، نتایج و ها یافته مبنای بر

 این ارزیابی های شاخص تدوین برای تکمیلی های پژوهش هشد شناسایی های مؤلفه از کی  هر

 سطوح از یک هر در دتوان می پژوهش این در مدهآ تسد هب دلم نهمچنی. گیرد صورت ها مؤلفه

 پژوهشی مدل در احتمالی اصالحات و شود بررسی دانشگاه نفع ذی یها گروه از یکی روی هشدیاد

 گیرد. قرار بررسی وردم زنی مدل متغیرهای اهمیت و ارائه شود
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 اجتماعی مسئولیت توسعة و ایجاد جهت اجرایی راهکار چند حاضر، پژوهش نتایج به توجه با

 شود: میارائه  دانشگاه

 تقویت و حورم عاجتما های فعالیت رویکرد با لمیع تئهی اعضای ارتقای نامة آیین بازنگری .1

 ؛جامعه با دانشگاه ارتباط

 و ،نهاد مردم های سازمان اجتماعی، مسئولیت به مندان هعالق از حمایت های سیاست . توسعة2

 ؛دانشگاهیان داوطلبانة های فعالیت

 های دستگاه تحقیقاتی های اولویت بین از ها پایانامه و ها رساله موضوع انتخاب بر کیدأت. 3

 دکترا. دانشجویان از ثرترؤم مالی حمایت و اجرایی

 ،پژوهشپیشینة  بودن کم احبه،مص یبرا خبرگان به دسترسی رحاض پژوهش های محدودیت از

 مسئولیت ساختاری ـ تفسیری سازی مدل خصوص در گرفته صورت های پژوهش محدود تعداد و

 و  اجتماعی  مسئولیت مفهوم از خبرگان متفاوت بعضاً های دیدگاه همچنین ،دانشگاه اجتماعی 

 بود. دانشگاه در آن اهمیت
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 منابع
 یسـاختارده  یکردهـا ی)رو نـرم  اتیعمل در قیتحق (.1392) یجالل رضا ؛یخسروان فرزانه عادل؛ آذر،

 .یصنعت تیریمد سازمان ،تهران ،(مسئله

 یاجتمـاع  تیمسـئول  یسـاز  مفهـوم » .(1398)  شنرو احمدرضا ؛یورشاهن سرینن   ؛ریمم ،ریحق نبرادرا

 .26 ـ 1 ، ص(3)25 ،یعال آموزش در یزیر برنامه و پژوهش ،« رانیا در دانشگاه

 میمـر  و  یزدیـ  یپـاپل  یعلـ ریام نیآرمـ  مترجمان: ،دانشگاه یاجتماع تیمسئول (. 1397) کی درک ، بوک

ـ ر برنامـه  و یگـذار  تاسیس دفتر و یاجتماع و یفرهنگ مطالعات ةپژوهشکد ،تهران ،زاده عالم  یزی

 ی.اجتماع و یفرهنگ

 مـدیریت  ،«شـیعه  های آموزه بر  تکیه با محور امامت اجتماعی سرمایة نظریة» (.1399) حامد وررستمی،پ
 .296 ـ 272 ، ص3(7)، اجتماعی سرمایة

 ةرابطـ  و اجتمـاعی  سرمایة ابعاد یبررس» (.1396) شعار یاحد یدمج ؛یشیقر یمهد رضا؛ غالم ی،جندق

 .332 ـ 309 ، ص(3)4 ،اجتماعی سرمایة یریتمد ،یاخالق یابیبازار با آن

 سـرمایة  گـری  میـانجی  بـا  نتیجه ،جنجال مدیریت بر سازمانی شفافیت تأثیر» (.1398) مهدی ،پور دیهیم

 .62 ـ 39، ص (94)28 (،تحول و )بهبود مدیریت مطالعات ،«اجتماعی

 سـرمایة  بـر  اجتمـاعی  پذیری ولیتئمس و اسالمی ای حرفه خالقا ةرابط» (.1398) محمدحسین ،رونقی

 .184 ـ 163 ، ص27(3)، اسالمی مدیریت ،«( شیراز دانشگاه پژوهش: ةنمون) اجتماعی

 و هـا  دانشگاه در یاجتماع تیمسئول یسازمان تیوضع یبررس» (.1393) یزیعز اهلل عمتن ؛ضار ،یشافع

 ،پـرورش و آمـوزش  در یسازمان رفتار ،«(یابیارز دلم ی)طراح رانیا غرب در یعال آموزش مراکز

 .22 ـ 5 ، ص(2)1

 خـارجی  و داخلـی  هـای  فعالیـت » (.1397) الـدین  تـاج  بـاقر  محمد ؛محسنی رضاعلی ؛نرجس  ،عزیزی

 شناسی جامعه  ،«اجتماعی سرمایة با آن ةرابط بررسی و بانکی نظام در ها سازمان اجتماعی مسئولیت
 . 352 ـ 321، ص (11)6 ،اجتماعی نهادهای

 ی.عال آموزش المعارف رهیدا مقاالت مجموعه ،یعال آموزش و اشتغال (.1383) اهلل نعمت ی،زیعز

ـ ا در  دانشـگاه  یاجتمـاع  تیمسـئول  بـه  ینگاه (.1398) هللا نعمت فاضلی،  در ییجسـتارها  ، امـروز  رانی
 ،تهران (،1398 یهاالبیس ةتجرب) یطیمح ستیز یها بحران و یرانیا  دانشگاه یاجتماع تیمسئول
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 و هـا  البیسـ  یملـ  گـزارش  ةژیـ و ئـت یه یهمکـار  با ،یاجتماع و یفرهنگ مطالعات ةپژوهشکد

 تهران. دانشگاه یجتماعا علوم ةدانشکد

 دانشگاه؛ اداری سطح در رهبری اثربخشی و  سازمانی فرهنگ» (.1399) منیعی ضار قصود؛م  واه،تخفراس

 .175 ـ 149 ، ص(1)26 ،عالی  آموزش در ریزی برنامه و ژوهشپ ،«ایران در گلوب ملی پیمایش

هـای آموزشـی )نمونـه مـوردی:      مطالعه مسئولیت اجتماعی گـروه »(. 1399ابیلی ) خدایار؛ احمد، کیخا

-138ص( 1) 12 ،آمـوزش عـالی ایـران    ،« ریزی آموزشی دانشگاه تهران( گروه مدیریت و برنامه
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 تحصـیل  حال در ایرانی دانشجویان مقایسة :دانشگاهی اجتماعی سرمایة» .(1399) هادی  سید مرجائی،

 .769 ـ 749 ، ص3(9)، ایران در اجتماعی تحقیقات و مطالعات ،«هند و ایران رد

 یبـرا  چهـارم  نسـل  یهـا  دانشـگاه  یسازتیظرف و ینیآفر نقش» . (1398) یعیشف مسعود ؛رضا ی،مهد

 .22 ـ 1 ، ص(10)35 ،هدانشگا و صنعت ،«یا منطقه و یمحل ةتوسع
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