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Abstract 

Governments and professionals are always on the lookout for effective 

policymaking models. This model, which is based on the involvement of 

stakeholders in the policy-making process, has received less attention in Iran and 

has not been implemented much. The present study was applied in terms of 

fundamental purpose, in terms of nature, survey research and in terms of paradigm, 

combined-exploratory research, sampling in the qualitative part of the research 

was done purposefully and in the quantitative part was done by simple random 

sampling. In the qualitative phase with 12 experts, mostly academic experts who 

dominated the discussion of academic centers in public policy-making, the 

interviews continued until theoretical saturation was achieved, and the sample of 

the quantitative section consisted of 196 people selected according to the 

Cochran's formula. Based on the research findings, in the qualitative part, the 

analysis of the experts' interviews was performed using the content analysis 

method, and in the quantitative part, the confirmatory factor analysis was used to 

analyze the data. And during it, the most important indicators of the role of 

university centers in the public policy of the Islamic Republic of Iran, 6 main 

indicators (economic factors, legal factors, socio-political factors, cultural factors, 

internationalization of universities, scientific and technological factors) and 38 

categories were evaluated. According to the research results, this model has a good 

quality and can provide a suitable framework for developing a vision policy 

document for the public policy of the Islamic Republic of Iran, and it is necessary 

for officials and policy makers of the university community to achieve appropriate 

strategies and programs to achieve this. Make the goal your goal. 
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 گذاری عمومی جمهوری اسالمی ایرانبررسی نقش مراکز دانشگاهی در سیاست

 1سیدرضا حسینی

 2سید فرشید جعفری پایبندی

 3خطیمهدی خوش

 چکیده

ستیافتن مدلها و متخصصان همواره در پیدولت سیا گذاری هستند. این الگو مشیگذاری و خطهای موثر 

سازی ذی شینفعان در فرایند تدوین خطکه مبتنی بر درگیر ست، در ایران کمتر مورد توجه بوده، چندان م ها ا

 هایتحقیق ماهیت، نظر از کاربردی، بنیادین هدف نظر حاضتتتر از پژوهشبه بوته عمل در نیامده استتتت. 

 صتتور  به پژوهش کیفی بخش در گیریاکتشتتافی، نمونه_ترکیبی هایتحقیق پارادایمی، نظر از و پیمایشتتی

نفر از خبرگان، که عمدتًا  12در مرحله کیفی با . شد انجام ساده تصادفی صور  به کمی بخش در و هدفمند

ها تا بودند، که مصتتاحبه عمومی گذاریستتیاستتت در دانشتتگاهی خبرگان دانشتتگاهی مستتلط به بحا مراک 

نفر که براستتاف فرمول کوکران  196های بخش کمی شتتامل داشتتت و نمونه دستتتیابی به اشتتبار نظری ادامه

با استتتفاده از رو   خبرگان هاهای پژوهش، در بخش کیفی تحلیل مصتتاحبهبر استتاف یافتهانتخاب شتتدند. 

ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده تحلیل مضمون انجام شد و در بخش کمی جهت تج یه و تحلیل داده

ست. و طی شآن مهم ا ستاخصترین  سیا شگاهی در  سالمی های نقش مراک  دان گذاری عمومی جمهوری ا

 المللی فرهنگی، بین سیاسی، عوامل-اجتماعی قانونی، عوامل اقتصادی، عوامل عوامل)اصلی شاخص 6ایران، 

مقوله مورد سنجش قرار گرفته شد. مطابق نتایج تحقیق، این  38و  (فناوری و علمی ها، عوامل دانشگاه سازی

نداز مدل از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و می ند چارچوب مناستتتبی را برای تدوین ستتتند چشتتتم ا توا

ست سالمی ایران فراهم نماید و الزمگذاری عمومی جمسیا ست هوری ا سئوالن ا ستگذاران و م  جامعه سیا

 .دهند قرار خود سرلوحه را هدف این به یابیدست مناسب هایبرنامه و هاراهکار دانشگاهی کشور

 

 گذاری عمومیگذاری، مراک  دانشگاهی، سیاستمشیخط کلید واژه:
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  مقدمه

 محوریت بر عموماً هادانشتتگاه نقش میالدی، 19 قرن تا  11از زمان تأستتید دانشتتگاه بولونیا در اواخر قرن 

شته جریان آموز  کارکرد ها و ریج با اهمیت یافتن سیاست علم در اوایل قرن بیستم، دانشگاهتد به. است دا

شگاه شده، کارکردهای دیگری ها وظیفه پژوهش را نی  عهدهپژوه شدند. عالوه بر دو کارکرد محوری یاد دار 

شگاه شگاهها و پژنی  برای دان شناخته میوه سوم  شده که تحت عنوان مأموریت  زمان با شوند. همها مطرح 

شگاه سط دان سعه فناوری تو ستم، تو سط قرن بی ست فناوری و نوآوری از اوا سیا ها از طریق اف ایش اهمیت 

های زایشی دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت. در سازوکارهایی همچون همکاری با صنعت و تأسید شرکت

شدن نگاه نظامسال سپد نظریه نظامهای اخیر با متداول  شگاهمند به نوآوری و  ها و های نوآوری، نقش دان

ها در نوآوری و خلق ثرو  نی  اهمیت بیشتتتری یافته استتت. اخیراً برخی محققان با مطرح کردن پژوهشتتگاه

سعه را فراتر از گذشته و به بیان ها در توها و پژوهشگاهنقش دانشگاهپذیر و مسولیتگرا های توسعهدانشگاه

سته ساف نیازهای جوامع پیرامونی خود دان صادی بر ا زمان با تحوال  اند. همدیگر ایفای نقش اجتماعی و اقت

ها برای تقویت کارکردهای آموز ، هایی نی  از طرف دولتها، ستتیاستتتها و پژوهشتتگاهدر نقش دانشتتگاه

ف طراحی و اجرایی شده است. دانشگاه در ادبیا  توسعه از آن پژوهش و مأموریت سوم در کشورهای مختل

کند که انتظارا  روز اف ون را باید . در حال حاضر در شرایطی فعالیت میشده استبه عنوان مولد توسعه یاد 

صحبت  "پاسخگو به جامعه "تعبیری چون دانشگاه  پاسخگو باشد. در مبانی نظری از نسل چهارم دانشگاه به

و اگاهی بخشتتتی، از  از منظری دیگر در کنار مستتتولیت اکادمی  و پیش قراولی علمی در جامعهمی شتتتود 

 دانشگاه در کنار توانش علمی از توانش اجتماعی به تعبیر بوردیو گفته مسولیت اجتماعی و برای هیا  علمی

شهروندان معمولی هم شور تا  سی ک سیا شود. در افکار عمومی امروز از باالترین مقام  ه و همه از ل وم می 

سیب ها آشدن دانشگاه و حساف شدن این نهاد پیشرو نسبت به مسایل جامعه و  مندپاسخگو شدن و دغدغه

سخن می گویند.آو دردهای  شاندن به ن  ال اما ،  ؛رزوی ملیآاین  در هر حال اجرایی کردن و جامه عمل پو

 باشد. این پژوهش میپیش نیازها و شرط و شروطی دارد که موضور بحا 

 مبانی نظری تحقیق

شکال  فراوانی در حوزه سائل و م شور ما با م ست. در حوزههم اکنون ک ست به گریبان ا های های مختلف د

اقتصتتادی با مستتائلی چون اف ایش تورم، گستتتر  فقر، رکود صتتنعت، کاهش رشتتد اقتصتتادی، کاهش تولید 

ی مشتتکالتی چون اجتماع-ها و... رو به رو استتت. در حوزه فرهنگیناخالص داخلی، اف ایش بیکاری، تحریم

سیب سیخته آ شیهاف ایش لجام گ سائل اجتماعی چون طالق، کاهش های اجتماعی )اعتیاد، حا شینی و...(، م ن

های بعد خانوار و استتتحکام خانواده، کاهش همبستتتگی اجتماعی و اعتماد عمومی در بین مردم، اف ایش تنش

رو زیست کشور نی  با مخاطرا  جدی روبهشود. حتی محیطی کشور میفرهنگی و... مانع از توسعه -قومی

های نادرست در این زمینه حتی محیط ی بیش از حد از توان و ظرفیت محیطی کشور و سیاستاست. استفاده

سان ایرانی را تهدید می ست زندگی ان سائلی چون گرد و غبار، اف ایش آلودگیزی شهری، اف ایش کند. م های 

ست. آبی، کاهش بارندگی، اف ایش خکم شهرهای ایران را با چالش جدی مواجه کرده ا ست  سالی و.. زی شک

نصیب نبوده است. ای رو به رو است و از این انباشت مسائل در کشور بیدانشگاه خود نی  با مشکال  عدیده

به طور مثال اعتماد عمومی جامعه به نهاد دانشتتگاه و و کنشتتگران دانشتتگاهی به طور جدی کاهش پیدا کرده 
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ست.  سالا شور را در  سرمایه اجتماعی ک ضعیت  سال 1384 1در دو طرحی که و مورد ارزیابی قرار  1394 2و 

یافته و اعتماد نهادی و سازمانی مورد سنجش قرار داده است، اعتماد به نهاد دانشگاه در دو سطح اعتماد تعمیم

سال  شگاه در  ست. می ان میانگین اعتماد به نهاد دان سال  3.4 برابر با 1384گرفته ا  2.1۵برابر با  1394و در 

دهنده آن استتت، که جامعه دیگر حد قابل قبولی از اعتماد را نستتبت به بوده استتت. این زوال اعتماد نشتتان

شگاه به مثابه نهادی  شجویان و کارمندان ندارد و همچنین به دان ساتید، دان شگاه اعم از ا صه دان شنگران عر ک

ه خدما ، کیفیت و وضتتعیت آن نی  بی اعتماد استتت. همچنین استتاتید خاص اعتماد نداشتتته و به تبع آن ب

سال  شگاه که در  شترین کاهش  300با رتبه  1384دان صله ی  دهه با بی شتند، در فا باالترین رتبه اعتماد را دا

اند. بسیاری از مسائل اساسی کشور با هماهنگی و مشارکت در سطح رسیده 1۷۷رتبه مواجه بوده و به رتبه 

های مختلف و ناموفق بودن فرایند آیندی مستتتائل در حوزهو استتتتانی قابل حل استتتت. انباشتتتت و هم ملی

نفعان گذاری در چند دهه اخیر، کشور را حتی با مسائل سیاسی نی  رو به رو کرده است. مشارکت ذیسیاست

ه اف ایش اعتماد سیاسی ی راهکار مسائل حتی بهای مختلف اجتماعی در فرایند شناخت مسائل و ارائهو گروه

شکلنی  کم  می سئولیت اجتماعی»گیری کند.  با نگاه به تاریخچه  شرور این مفهوم، درمی« م یابیم که نقطه 

در چند دهه اخیر  3طورکلی، موضور و مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاههای تجاری بوده است. بهدر میان بنگاه

سازمان ها، اف ایش آگاهی اجتماعی، های اعتراضی علیه قدر  شرکتبشهای غیردولتی، جنبا توجه به رشد 

های ب رگ، های مالی و اخالقی شرکتهای سهامی عام و رسواییتوسعه بازارهای سرمایه، گستر  شرکت

ضای اداره بنگاهتبدیل به پاراد سلط و غالب در ف شی کارولایم م ست. آر شده ا را  CSR ساختار (1999) 4ها 

مستتئولیت اجتماعی انتظارا  اقتصتتادی، اخالقی، قانونی و بشتتردوستتتانه را که آن جامعه از »با بیان اینکه 

طور گسترده پذیرفته شده و بر چهار اصل مسئولیت ترسیم نمود. این تعریف به« شودها دارد شامل میسازمان

ستانه تأکید می شردو صادی، قانونی، اخالقی و ب سئولیت اقت  ,cited in Matten & Craneنماید )یعنی م

200۵ .) 

ها و های تجاری فراتر رفته و گستتتتره آن دربرگیرنده دیگر انوار ستتتازمانامروزه دامنه این مفهوم از بنگاه

توان ها هستند که به جرأ  میها، دانشگاهترین این سازمانمؤسسا  فعال در جامعه شده است. یکی از مهم

سالت تعریف شته و ی شدهادعا کرد با توجه به ر سئولیت اجتماعی بر دو  آن قرار دا صلی م این نهاد، بار ا

های اخیر با شتتاخه جدیدی از مفهوم که در ستتالطوریرود. بهشتتمار میستترپرستتت حقیقی این مفهوم به

سئولیت اجتماعی تحت عنوان  شگاه»م سئولیت اجتماعی دان ضای  ۵«م ساف این مفهوم، اع ستیم. برا مواجه ه

ستتتی نستتبت به جامعه احستتاف مستتئولیت کنند. مستتئولیت اجتماعی دانشتتگاه شتتامل ای دانشتتگاه بایحرفه

موضوعا  مختلفی مانند اقداما  داوطلبانه، رویکرد اخالقی، تشویق دانشجویان و اساتید به ارائه خدما  به 

 های محلی و جهانیزیستتتی و اکولوژیکی برای توستتعه پایدار در مقیافهای محلی و تعهدا  محیطاجتمار

 (. Ruxandra Vasilescu et al., 2010: 4178شود )می

                                                           
 . سنجش و تببین سرمایه اجتماعی در ایران، وزارت کشور. 1
های ملی . پیمایش سنجش سرمایه اجتماعی شهر و روستا، دفتر طرح2

  وزارت فرهنگ و ارشاد و مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور.
3 .Corporate Social Responsibility (CSR). 
4 .Carroll. 
5 .University Social Responsibility (USR) or Social Responsibility of University (SRU). 
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 اسالمی جامعه تحقق در ها دانشگاه نقش

و  جادی)ص( و ائمه )ر( اامبریمقدف استتتالم، از صتتتدر استتتالم و زمان پ نییآ یهدف ها نیاز مهم تر یکی

سالم ستقرار جامعه ا ست. اهم یا سالم تیبوده ا ست که پ یبه اندازه ا یجامعه ا اقدام  نیدر اول)ص( امبریا

شک ساز خود، اقدام به ت شت  سالم یحکومت نوپا لیسرنو  یآن به مکه برا انتقالو بعد از آن  نهیدر مد یا

 یدر بستتتر ارز  ها ینید تیو عقالن نید ینظام مند، بر مبنا یاستتالم یستتروستتامان دادن به امور جامعه ا

 (92، ص 139۷ ،یو مؤمن ینموده است )تراب تیبشر یو اخرو یویسعاد  دن نیتضم یبرا یاسالم یانسان

 یو همکار وندیبر پ یمبتن یاتیح گریکدیاز انسان ها است که با  یآن، متشکل از گروه یدر مفهوم کل جامعه

ساروخان شترک یگروه ای، ( ۷46 ، ص13۷0 ،یو تعاون دارند ) شته و برا یاز افراد که هدف م تحقق آن  یدا

سجم م یبرقرار قیاز طر (. جامعه 10۵: ص 1386دارند )نگار ،  یبا هم همکار ،یفرد انیروابط معین و من

خود را بر استتاف  یافکار و رفتارها ایو منش  نشیآن ب یاجتماع یاستتت که افراد و نهادها یجامعه ا ،ینید

اشتتد. حال ب نیآن د تیکنند که تحت حاکم یم یزندگ ینیکنند و در ستترزم یم میتنظ نیو قوان ینیمعارف د

 (.10۵، ص 1386)نگار ،  نامند یم یجامعه را جامعه اسالم نیاسالم باشد، ا نیمب نیمورد نظر، د نیاگر د

شود نه بر روابط  یو رضا استوار م مینمودن به خدا در حالت تسل یاست که بر رو یاجتماع یاسالم جامعه

 یاستتتخدام کردیکه رو یروابط قرارداد ایو ستتتمگرانه  یروابط انتفاع ایو  یا لهیقب ای یشتتاوندیخو ،ینژاد

که مظهر تحقق بعد  یاسالم معهباشند. در جا یدو طرف قرارداد م ایطرف   ی یبر منفعت ها یداشته و متک

 یانتفاع ایو ارعاب(  دیاز ترف و تهد ی)ناشتت  یخشتتونت آم وندهایپ د،یآ یبه شتتمار م بهیط ا یح یاجتماع

ش سودگرا ی)نا ستثمار و  ییاز  ستخدام د ایو ا ضا انیبلکه ارتباط م ست،ین گرانیا  یجامعه به ارز  ها یاع

( معطوف ینید اریاز نظام مع یاریآگاهانه و اخت یرویمعرفت، محبت و اطاعت از خدا) پ ،یو اخالق یانستتتان

ست. در چن ستانه طرد م یجامعه ا نیا صبا  نژادپر ساف  دیشود و بر توح یروابط ظالمانه و تع به عنوان ا

 از(. 12، ص 1390آموز  و پرور ،  نیادیشود )سند تحول بن یم دیتأک یو گستر  روابط اجتماع نیتکو

شور یرانیاز آن جا که ا یطرف ست که اکثر یک سالم را به عنوان د نیافراد آن د تیا  انیب یاله نییحق )آ نیا

رو به طور  نیاند و از ا دهیانستتتان( برگ  ا یح یو جمع یحاکم بر ابعاد فرد اریو نظام مع ینیگر جهان ب

ش یاعتقاد ،ینظام فکر یقرون متماد یو ط یعیطب سالم کماب یو ارز شئون مختلف زندگ شیا  نیمردم ا یبر 

شورا ست ) شور حاکم بوده ا شورا یعال یک (، 4۷، ص 1390 ،یانقالب فرهنگ یعال یآموز  و پرور  و 

سالم نیآن چه در ا نیبنابرا سالم ،یمقاله به عنوان جامعه ا ست، جامعه ا ست رانیا یمورد نظر ا از  گرچه .ا

آن،  نهیجامعه مطلوب محور بودن کسب درآمد بدون توجه به رو  کسب و ه   ی ینظر غرب شاخص ها

ستقالل اقتصاد از اخالق و فارغ بودن از ارز  برا عدم دخالت دولت ها در مبارزه  ،یکسب سود حداکثر یا

تقدم  ،یوانیح یماد یلذتهاقرار داشتتن  تیکستب درآمد افراد، شترکتها و ستازمان ها، در اولو یبا رو  ها

و... است. اما در اسالم شاخص  استیتوسعه بر عدالت، در خدمت اقتصاد بودن اخالق، آموز ، فرهنگ، س

رشد  یبه جا تیرشد انسان تیسعه، محور بودن حق، اولوعبار  هستند از تقدم عدالت بر تو شرفتیپ یها

سطح زندگ ،یماد سا  )توازن  سان یبرخ یشتازیپ یبه جا یموا صاد(، در خدمت ان و اخالق قرار  تیدر اقت

اخالق، اقتصاد،  تیدار بودن اقتصاد با محور یو... (، معن استیداشتن تمام امور اقتصاد، آموز ، فرهنگ، س

از  ،یجامعه استتتالم تیبا توجه به اهم نیبنابرا .مشتتترور و حالل عیو توز نهیو ه  دیکستتتب در آمد، تول

توان به  یجامعه مطرح شتتتده استتتت که از جمله آنها م نیا یبرا یمتعدد یها یژگیمختلف، و یدگاههاید
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 حق تیاز جمله وال یاستتالم یاجتماع هیعناصتتر ستترما نیمهم تر یمحور تیوال -1اشتتاره کرد:  ریموارد ز

 انینشأ  گرفته از بن یاخرو یو نظام پادا  و ج ا یاخرو ا یاالمر و وجود ح یرسول و اول تیوال ،یتعال

جوامع مرسوم  ریبوده و در سا یجامعه اسالم  یآورند که خاص  یم دیپد ییهایژگیاسالم، و و یمعرفت یها

 .(2، ص 1396 ،یو فرج یمانیسل ،ینخواهند شد )دهقان افتی ینید یو فارغ ارز ارز  ها

سیعدالت و برابر -2 سا سالم یو اجتماع یارز  اخالق نیتر ی: عدالت ا ست. از منظر قرآن  یدر جامعه ا ا

اصل نشأ  گرفته و با هم برابر بوده   یاز  نشیآفر همه افراد بشر بر حسب یخداوند در جامعه اسالم میکر

به لحاظ اصتتل  گریبر انستتان د یانستتان چی( و ه1 هیعادالنه برخوردار هستتتند )نستتا : آ فیو از حقوق و تکال

انسانها  نیو ...( موجود ب یو وراثت یجنس ،یقوم ،ی)نژاد یعیطب یندارد و تفاو  ها یو برتر یف ون نشیآفر

انسان ها در برابر اجتمار  ی(. برابر13 هیاست )حجرا : آ انیآدم ییشناسا یو تنها برا یهحکمت ال یبر مبنا

 ا یها و خصوص ییعادالنه )برحسب توانا یفیمعنا است که همه انسانها صاحب حقوق و تکال نیو قانون( بد

  ین وجود در ی(. با ا63، ص 1390 ن،یادیسند تحول بن ینظر ی( هستند )مبانشیو تال  خو یسع  انیو م

سالم جامعه سانها دارا ،یا س یو فطر عتیطب یگرچه ان ستند، اما چون خداوند در ب شترک ه  یژگیاز و یاریم

، 32 هی، زخرف: آ14 هی( آنها را متفاو  خلقت نموده استتت، )نوح: آیتیو جنستت یجنستت ،یفکر ،یها)جستتم

تفاو  ها  نیبر استتاف ا نینابرا(، ب32 هیو نستتا : آ ۷1 هی، تحل: آ16۵ هی، انعام، آ84 هی، استترا : آ22 هیروم: آ

  یتن ل در انستتتان ها ن ایتکامل  یها، امکانا  و فرصتتتت ها نهیو گستتتتره زم تیمستتتئول  انیو م یچگونگ

ست )مبان سان6۷، ص 1390 ن،یادیسند تحول بن ینظر یگوناگون ا شت و بخشش مهم  و (. رأفت و اح گذ

مکلف  یانستتان موجود ،یمکلف و مستتئول بودن افراد در جامعه استتالم -3ارز  متتم عدالت استتت  نیتر

توازن  -4دارد.  تیمسئول گرانیو د شتنیخود، اول در برابر خدا و سپد خو فیبه انجام تکال نسبت است و

از همه  ی، از حد قابل قبول( 134 :امت وستتط )بقره یتحقق مفهوم قرآن ریدر مستت یو تعادل: جامعه استتالم

  یبه طور متوازن برخوردار است )پره ینید ی)بر اساف ارز  ها داریهمه جانبه و پا شرفتیپ یشاخص ها

 با دشتتمنان راه خدا و یو توال و اطاعت از آنها و دشتتمن یاله یایبه اول یتأستت -۵(. یبعد ت  شتترفتیپاز 

 یدهایوجود تهد لیبه دل ش،یخو تیو تحول هو نیدر روند تکو ینینقش آفر یبرا یخداوند: آدم یایاول

 افتهیرشد  یو مساعد  انسان ها ییاز راهنما یمند بهره متعال و یاستعانت از خدا ازمندین یو درون یرونیب

 یاز همه موانع درون ییانسان در رها یقیحق ی( و آزاد۷۵، ص 1390 ن،یادیسند تحول بن ینظر یاست )مبان

شد و تعال یرونیو ب سان، نظ یر ستگ ریان شهوا  و تما یواب سان ال یبه  ستم اجتماع ر یپذ ،ینف  ،یانوار 

طاغو  و حرکت  تیغلط و اطاعت از حاکم یکورکورانه از هنجارها و سنت ها تیتبع ،یو فرهنگ یاقتصاد

ند تیعبود یبه ستتتو عه استتتالم یادینقش بن -6. استتتت خداو جام عالم در  : علم در رأف یعلم و 

(، 41ص  ،ی)غررالحکم و دررالکلم آمدهایهمه خوب شتتهی(، ر41ص  ،یآمد دررالکلم فضتتیلتها)غررالحکم و

 انیآدم یارز  گذار هی(، چراغ عقل و ما46ص  ،ی)غررالحکم و دررالکلم آمد مانیا ریناپذ ییجدا نیهم نش

ست شبهیط ا یاهتمام به ح -۷(.  103، ص 1390 ن،یادیسند تحول بن ینظر یمبان ا  ،یرازی: به زعم )مکارم 

ها،  یها، عداوتها و دشتتتمن انتیها، ظلمها و خ یاز آلودگ  هینظر، پاک هر از  هیپاک ی(، زندگ394، ص 1380

سارتها و ذلتها و انوار نگران سان یکه آب زالل زندگ ی یها و هرگونه چ یا  -8سازد.  یم ناگوار را در کام ان

 انیکرده و در ب عنوان را ستتالمت یجامعه استتالم یها یژگیاز و یکی(، ۵2، ص 139۵ ،یستتالمت: )جواهر

ست که در قرآن و حد سالمت آورده ا سالمت بوا ایمفهوم  سان  یزندگان یو معنو یگر ابعاد ماد انیژه  ان
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ها و گناهان و دردها و  بیاز ع یذکر شتتده و مفهوم آن پاک یجامه ستتالمت نیباتریعلوم ز ایاستتت. در حد

با آنان و  یو صلح و آشت گرانیسالم با د برخوردو  یو بدن یروح یها بیاز آفا  و آس ییها و رها یماریب

بر شمرده شده  یجامعه سالم اسالم یاز شاخص ها گرید یکی مانیا نیاست. هم چن یاز ن ار و دشمن یدور

 .و رعب و وحشت شود یو رنج درون یتواند باعا کاهش اضطراب، بحران روح یاست که م

 اسالمی جامعه تحقق در هادانشگاه جایگاه

 یرهبر معظم انقالب استتالمانقالب؛  دوم گام بیانیه بر تأکید با استتالمی، جامعه تحقق در هادانشتتگاه جایگاه

صنعت شرفتهیجامعه پ یشاخص ها س یازهایدر ن ییشدن، خودکفا یرا فرا سا  یارتقا ،یبهره ور شیاف ا ،یا

سواد، ارتقا سان -خدما   یسطح  شهروندان، اف ا یر شدن بر  یرشد ارتباطا  و مبتن ،یبه زندگ دیام شیبه 

 مورخه یعموم داریذکر نموده اند )د یاستتتاستتت یها نو آرما یمل تیهو یروند تحول بر عناصتتتر اصتتتل

سالم ژهیدر نگاه و شرفتیتحول و پ ابعاد ( .13۷2/6/14 ، 139۵)مطهر،  یمقام معظم رهبر دگاهیاز د ینظام ا

ستند از: اف ا16ص  شد اخالق و معنو ،یاقتدار علم ،یعدالت طلب ،یثرو  مل شی( عبار  ه و عواطف  تیر

 یعلم ی، ارتقایقانون یمقابله با جهل و ب ض،یو تبع یکاریمبارزه با فقر و فستتتاد و ب ،یع   مل ،یاستتتالم

ضباط اجتماع تیریمد سئول شیاف ا ،یها، ان ستقالل فرهنگ یاجتماع تیاحساف م ستقرار  نیا با یو ا وجود ا

سائل مختلف ینیجامعه د شکال  و م ست. به گونه ا یهمواره با م )ر( در فراز  یکه امام عل یروبه رو بوده ا

اشاره  یمختلف یبه شاخص ها ینیجامعه نابسامان د  ینهج البالغه درباره اوضار  333دوم و سوم از خطبه 

شا یرمکند: از جمله کاهش خواص حق مدار و حق گرا، گ یم ساالر عهیبازار دروغ و  اهل  یان وا ،یو غوغا

ب رگان و سالمندان به گناه،  یجوانان، آلودگ یتحاله اخالقو مسخ ارز  ها، اس یشکن میحر تمدار،یحق و وال

گذشت و  هیاز روح یو بخل و عدم برخوردار ینسل ها، شکاف طبقات نیناسالم، گسست ب یروابط اجتماع

ست سان: به را ست یزمان رشما د یاح ست ندهیکه گو دیه کند و مالزم حق  یحق در آن کم و زبان در آن از را

و غش و  یبر سست گریکدیمحبوف، و با  تیشود( خوار، اهل آن بر گناه و معص یکه از حق جدا نم ی)کس

رونده )از  رونیب شانیآنها گناه کار و عالم آنها منافق و خواننده ا رانیبدخو و پ شانینفاق صلح کرده، جوان ها

 یامروز جامعه .دهد یخارج نمخود را م ری(، کوچکشتان ب رگ خود را احترام ننموده و ثروتمندشتان فقنید

با  یبرخوردار استتت که در صتتور  عدم توجه به آنها تحقق جامعه استتالم یاز مشتتکال  گوناگون  ین رانیا

 .(1-6، ص 139۵جهه خواهد شد)مطهر، موا یجد یچالش ها

که  :یکاریبرشتتتمرده استتتت: الف( بحران ب ریرا موارد ز رانیا یجامعه امروز یچالش ها نیاز جمله مهم تر

افت ارتباطا   ،یو اجتماع یفرد یو روان یمشتتتکال  روح یمانند فقر اقتصتتتاد یمشتتتکالت یعامل اصتتتل

 یارز  ها یختگیخانواده و به تبع آن فرور یها انیو عدم توجه به بن کاری ۔مشتتتاجره، خالف ،یخانوادگ

ش یاجتماع س یها انیشدن بن دهیو به انحراف ک سا ص ینید یجامعه خواهد بود. طبق الگو یا  یها - هیو تو

حالل کم تر از  یرزق و روز یعامل به کار باشد و تال  برا دیهر فرد مسلمان با  ی)ص( و ائمه )ر( ن امبریپ

 .ستیجهاد در راه خدا ن

 ینهاد اجتماع  یسالم است و خانواده تنها  یاز خانواده ها یخانواده: جامعه سالم مجموعه ا ادی( تن ل بنب

و  ینظامیخانواده به سمت ب ینظام سنت رییانسان ها است. اما تغ یرشد و تعال یبلکه کانون اصل ست،یصرف ن

سف ،یو عاطف یرسم یطالق ها شیاف ا ،یثبات یب ساد و فحشا و ب د،یکاهش طالق، ازدواج  بند  یگستر  ف



 

604۷ 

ت
اس

سی
در 

ی 
گاه

نش
 دا

کز
مرا

ش 
 نق

سی
رر

ب
ان

ایر
ی 

الم
 اس

ری
هو

جم
ی 

وم
عم

ی 
ذار

گ
 

 
 یدگیرنگ پر اشتتتتغال و ازدواج باعا نهیکرده در زم لیروزاف ون دختران تحصتتت یدیناام ،یجنستتت یو بار

، ص 139۵خواهد شد)مطهر،  ینید یو کم رنگ شدن باورها یاقتصاد ینابسامان ،یتهاجم ماهواره ا ،یاخالق

6-1) 

 یناهنجار جادیاست که باعا ا رانیا یجامعه اسالم یزا بیو آس یاساس یها بیاز آس یکی( طالق طالق ج

ست خانوار، کودکان ب ه کار، دختران فرار یمختلف از جمله زنان ب یها سرپر ست و   یازدواج ها ،یسرپر

  .دوم نامناسب و ... خواهد شد

سادی( اعته شکال  اجتماع ی: برر ست که ا یحاک یم شکال  به طور زنج نیا به هم مرتبط بوده و هر  رواریم

 یاریها که هم علت و هم معلول بس بیآس نیاز ا یکیخواهد بود.  گرید یها بیآس جادیخود باعا ا بیآس

 .است ادیجامعه است، اعت گرید یها بیاز آس

سا یم یتفاوت یب نی: ا تفاو  ینخبگان ب (و س اقدام نیریتواند جامعه را از تحرک انداخته و  و  یینما اهیبه 

 بودن آنها کنند.  نحلیب رگ کردن و ال

سالم یاز چالش ها یکیغرب همواره  یای: چالش با دن یبحران تهاجم فرهنگ ز( بوده و  رانیا یمهم جامعه ا

 یکننده برا نییتع شیقواعد از پ یستتتر  ی کایبه کشتتتور ابرقدر  آمر یمحدود بودن دهکده جهان یالقا

قرار داده است و مشکال  و  ریتحت تأث  یرا ن یاسالم یکشورها از یاریبس یو حت آوردهبه وجود  انیجهان

 .(1-6، ص 139۵کرده است )مطهر،  جادیآنها ا یبرا یمتعدد یاجتماع یها بیآس

گام دوم انقالب،  هیانی( با صدور ب139۷) یمقام معظم رهبر ،یاستقرار و تداوم جامعه اسالم تیتوجه به اهم با

 یمجامعه استتال جادیکردن انقالب به آرمان ب رگش که ا  ین د یجوانان، برا ژهیو به و رانیخطاب به ملت ا

 یدستاوردها نییفداه(، بعد از تب واحنا)ار یعظم تیوال دیطلور خورش یبرا یو آمادگ یاسالم نیو تمدن نو

 یعالم، شتتعارها دیبه عنوان آغازگر عصتتر جد یانقالب استتالم یروزیشتتگرف چهاردهه گذشتتته، از جمله پ

صله م ینظام انقالب یها هیاز نظر یزنده انقالب، دفار ابد شهیدرخشان و هم ،یفطر ،یجهان و  دهایبا انیو فا

سالم تیواقع شته برا ،یرانیو ا رانیا یبلندسر هیما یها، انقالب ا ست گذ شتن گام ها یشناخت در  یبردا

 دهیاستتالم و استتتکبار پد دیاز نقطه صتتفر، تقابل دو گامه جد یآغاز انقالب و نظام استتالم نده،یاستتتوار در آ

صر، مد سته جهان معا صل ما م یجهاد تیریبرج در همه  رانیا شرفتیعامل ع   و پ میتوان یو اعتقاد به ا

 دیرا محور فصل جد یو تمدن ساز یجامعه پرداز ،یخودساز ،یعرصه ها و برشمردن برکا  انقالب اسالم

سالم ست رانیا یجامعه ا ساخت جامعه  یبرا هیانیب نیدر ا یمعظم رهبر مقام .در گام ب رگ دوم قرار داده ا

 لهیوس نیرا مد نظر قرار داده اند: الف( گستر  علم و پژوهش: به عنوان آشکارتر ریلوب موارد زمط یاسالم

شور و ن  یع   و قدر   شمه دانش در م ازیک شاندن چ شور به جو گرفتن راه  شیافراد جامعه، در پ انیک

 .کشور یعلم   یتوسط جوانان و خ شتریب تیجهاد با احساف مسئول  یهم چون  یو پژوهش یعلم

 مانیتوکل، ا ثار،یمانند اخالص، ا یمعنو یو اخالق در جامعه: برجسته کردن ارز  ها تی( گستر  معنوب

راستتتت  ازمندان،یگذشتتتت، کم  به ن ،یخواه ریمانند خ یاخالق یها لتیفضتتت تیدر خود و جامعه و رعا

و  شرفتهیپ یرسانه ا یاست. با توجه به اب ارها کوین ا یخلق گریشجاعت، تواضع، اعتماد به نفد و د ،ییگو

و ضتتد اخالق نهاده استتت و  تیضتتد معنو یکانون ها اریدر اخت یخطرناک اریکه امکان بستت یامروز ریفراگ
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مد  جامع  - انیکوتاه مد  و م یبرنامه ها یو اجرا میتهاجم روزاف ون دشتتتمنان، ل وم اقداما  و تنظ

 یرا م یحکومت ریغ یو اشخاص و نهادها یمسئول حکومت یط دستگاه هاهوشمندانه و کامال مسئوالنه توس

  .طلبد

 یریو نفوذناپذ یریکننده و نقطه قو  و عامل مهم ستتلطه ناپذ نییتع یدینقطه کل  ی( اقتصتتاد: به عنوان ج

شور بودن  صاد قو  یک ضعف و زم یاقت شمنان بودن  نهیو نقطه  سلطه و دخالت د صاد   یساز نفوذ و  اقت

سالم  ینه به عنوان  یرهبر دگاهیاز د ف،یضع به  یابیدست  لیاز وسا یکیبلکه به عنوان  ،یهدف جامعه ا

ست. بنابرا دیهدف، همواره مورد تأک ست با توجه به تأثیر فقر و غنا بر زندگ هیتوص نیبوده ا شر یشده ا  ،یب

شور که مبتن تیتقو ستقل ک صاد م صرف به اندازه و  عیو توز تیفیانبوه و با ک دیبر تول یاقت عدالت محور و م

سبا  مد یدور سراف و منا شکال  زندگ یبرا نه،خردمندا یتیریاز ا جوانان، فقر  یکاریمردم مانند ب یحل م

اقتصاد کشور،  ییدرون زا ،یاقتصاد مقاومت یها استیس هیبر ته دیو مانند آن با تأک نییدر طبقا  پا یدرآمد

با استفاده  یینکردن دولت و برون گرا یگر یکردن اقتصاد و تصد یدمشدن آن، مر انیمولد شدن و دانش بن

 .است رانیا یجامعه اسالم یل وم برا  یمختلف،  یتهایاز ظرف

رخت بربستن فساد از  و همه بعثتها هیاول یهدف ها نی( عدالت و مبارزه با فساد: عدالت به عنوان صدر نشد

جامعه مطلوب   یبه  یابیدستتت یمعظم له برا یها هیاز جمله توصتت ،یاستتالم یکارگ اران حکومت جمهور

 .بوده است یاسالم

ستقالل و آزاده ستقالل ملی( ا سطله  یقدر  ها ییملت و حکومت از تحمیل و زورگو یآزاد یبه معن ی: ا

همه افراد جامعه از  یبرا دنیشتتیو عمل کردن و اند یریگ میحق تصتتم یبه معنا یاجتماع یگر جهان و آزاد

سالم یجمله ارز  ها سان ها هستند که حکومت ها موظف ب یاله یو عطیهها یا آنها هستند و  نیتأم هبه ان

موظف به حراست از آنها که دستاورد خون صدها ه ار انسان واال و شجار و فداکار  یدولت و جامعه اسالم

 .بوده است، هستند

از اصل ع  ، حکمت و مصلحت در روابط  ییبا دشمن: شاخه ها یو مرزبند یروابط خارج ،یع   مل (و

به  یجهاد رانیکه ج   با شتتجاعت و حکمت مد یاستتالم یاز مظاهر جمهور یبه عنوان بخشتت ،یالملل نیب

 .رندیبوده که الزم است مورد توجه قرار گ یرهبر گرید هیتوص ند،یآ یدست نم

جبران  یب یها انیز و رانیدر ا یغرب یستتتب  زندگ جیترو ی: با توجه به تال  غرب برای( ستتتب  زندگز

 قیهمه جانبه و هوشمندانه با آن از طر یبه کشور و ملت، مقابله جهاد یاسیو س ینیو د یو اقتصاد یاخالق

 .بوده است یرهبر دیجوانان مورد تأک

شگاه ها م یاز ارکان مهم جوامع امروز یکی یطرف از شگاه ها بوده و دان در  یمهم گاهیو جا نقش توانند یدا

 یفرهنگ طیاست که با مجموعه شرا یواسطه نهاد  یداشته باشند. دانشگاه در جامعه  یتحقق جامعه اسالم

ست. مراک  علم یو اجتماع  ریو بر آنها تأث رندیپذ یم ریتأث یو فرهنگ یاز روند تحوال  اجتماع یدر تعامل ا

 یدرون ینظم اجتماع ،یعموم یها یآگاه یاز جمله ارتقا یمتعدد ینهاد کارکردها نیگذارند. چرا که ا یم

کردن افراد هم ستتتو با اهداف و ارز  ها، هماهنگ  یاجتماع ،یاجتماع یبر تعادل در نظام قشتتتربند یمبتن

 یعموم یها استتتیجامعه و نقد ستت یفلستتفه اجتماع هیته ،یروابط قرارداد میخرده فرهنگ ها، تحک یستتاز
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 ،یمهارت ،یذهن یاست که با توانمندساز ینهاد اجتماع نیمهم تر دانشگاه .(10، ص 1382 ،یدارد)ذاکر صالح

به علم و   یو تجه یریکند که با بهره گ جادیو توانمند ا یقو یتواند جامعه ا یم یو اجتماع یفن ،یشتتتناخت

 .(140، ص 20 ۵۵ ونسکو،ی)دیکم  نما یتواند به حل مسائل و مشکال  اجتماع یم یدانش نافع و کاربرد

 پژوهش رو 

صیفی ساف اهداف پژوهش، از نور کاربردی؛ رو  انجام آن تو ضر برا شی؛ و رو  جمع -پژوهش حا پیمای

میدانی بود. پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و با بکارگیری رو  -ها به صتتور  کتابخانه ایآوری داده

ها در رو  نظریه مضمون، کدگذاری تحلیل داده نظریه تحلیل مضمون انجام گرفته است. مبنای اصلی فرآیند

شتتود. فرآیند تحلیل نمایند، کدگذاری خوانده میها را میاستتت. انجام تحلیل و استتتخراج مفاهیمی که داده

ساف کدگذاری دادهداده ضمون برا سته بندی انت اعی کدها در ها در رو  نظریه تحلیل م سپد د های خام و 

ست. بنابراین تحلیل دادهقالب مفاهیم انجام پذیرفت سایی مقوله« 1کدگذاری باز»ها با ه ا شنا شخصه2ها) ، و 3ها، م

کدگذاری »)بررستتی شتترایط، راهبردها، و پیامدها( ادامه یافته، و با « ۵کدگذاری محوری»( آغاز شتتده، با 4ابعاد

نفر از خبرگان، که  12)شتکل دادن نظریه حول ی  مقوله( ادامه پیدا کرده استت. در مرحله کیفی با « 6انتخابی

بودند، که  عمومی گذاریستتیاستتت در دانشتتگاهی مراک  خبرگان دانشتتگاهی مستتلط به بحا نقشعمدتاً 

نفر  196شامل  های بخش کمیها به صور  هدفمند تا دستیابی به اشبار نظری ادامه داشت و نمونهمصاحبه

های که براساف فرمول کوکران انتخاب شدند. اب ار پژوهش در بخش کیفی با استفاده از رو  اکتشافی مولفه

و عوامل موثر بر آن مشخص شده و در بخش کمی از طریق  عمومی گذاریسیاست در دانشگاهی مراک  نقش

گیری در بخش کیفی به صور  هدفمند و هپیمایشی مورد ارزیابی قرار داده شد. رو  نمون -تحقیق توصیفی

اب ار پژوهش در بخش کیفی مصتتاحبه اکتشتتافی  در بخش کمی به صتتور  تصتتادفی ستتاده بوده استتت.

ست و در بخش کمی برای ارزیابی نقشنیمه شگاهی مراک  ساختمند بوده ا ست در دان از  عمومی گذاریسیا

مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در  پرسشنامه محقق ساخته که براساف مضامین بدست آمده در

صاحبه شد. بخش کیفی تحلیل م ضمون انجام  ستفاده از رو  تحلیل م برای عملیاتی نمودن هر ی  از ها با ا

متغیرهای تحقیق، براساف پرسشنامه مورد استفاده برای هر مولفه، تعدادی گویه در نظر گرفته شد. گویه های 

اند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای ف لیکر  پنج قسمتی طراحی شدهاین پرسشنامه در قالب طی

بود، پایایی پرسشنامه  ۷/0کرونباخ آزمون شد و با توجه به این که ضریب آلفای کرونباخ کلیه متغیرها بیش از 

  ساختاری استفاده یابی معادالهای از مدلها و آزمون فرضیهتایید شد. در این پژوهش به منظور تحلیل داده

ستفاده از نرم اف ار شده است. داده انجام شده است.  Amosو   SPSSپردازی و محاسبا  این پژوهش با ا

 طراحی مصاحبه از حاصل های شاخص ارائه به ها،مصاحبه شده انجام هایکدگذاری جداول ارائه با ادامه در

 .پردازیممی عمومی گذاریسیاست در دانشگاهی مراک  نقش

 مفاهیم و مقوله ها -1جدول

                                                           
1 Open coding 

2 Categorises 

3 Properties 
4 Dimentions 
5 Axial coding 
6 Selective coding 



 

60۵0 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 

1401
 

 مقوله نور مقوله

 

 

 

 عوامل اقتصادی

 

تأمبن نیروی انستتتانی مستتتئولیت پذیر و پاستتتخگو، مورد نیاز جامعه و 

 صنعت متناسب با تحوال  جهانی.

 خدما  مشاوره ای پشتیبانی به شرکت ها

 تجاری سازی

 پیشرفت اقتصادی جامعه 

 برای مبارزه با فقر و محرومیتارائه الگوهایی 

 ارز  آفرینی متناسب با اجتمار محلی

شهای  سعه پایدار منطقه از طرق مختلف)آموز ، پژوه شارکت در تو م

 تقاضا محور...

 اتخاذ سیاستهای مدیریتی عوامل قانونی

 تدوین آیین نامه های داخلی مسئله محور

 های اجتماعیتدوین سیاست های آموز  همگانی مسئولیت

 تدوین استانداردهای مسئولیت های اجتماعی

 عدالت و مبارزه با فساد سیاسی-عوامل اجتماعی

 گستر  استقالل و آزادی

 ترویج آزادی عمل دانشگاه در ورود به معضال  اجتماعی

 پاسخ گویی به نیازها و تقاضای جامعه

 تدوین منشور اخالقی متناسب با اجتمار

 سالمت اخالقی فردی و اجتماعیتوسعه 

 دانشگاه به عنوان کنش گر و نماد توسعه منطقه و محل

 اف ایش انتظارا  و فشارهای محلی از دانشگاه و جامعه دانشگاهی

های توستتعه تفکر توستتعه ای)تفکر مدیران دانشتتگاهی به جهت گیری

 اجتماعی(

 ظرفیت های منطقهنگاه دانشگاه به توانمندی ها و  عوامل فرهنگی
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 گستر  معنویت و اخالق در جامعه

 گستر  علم و پژوهش

واکنش به بحرانهای انستتانی و طبیعی بوجود آمده در ستتطح کشتتوری و 

 بین المللی.

 خدما  رسانی مادی و معنوی انسان دوستانه به جامعه.

 ترویج صلح بین اقوام

 عوامل فرهنگی و سیاسی محیط محلی و منطقه

 سب  زندگی 

 همگرایی توانمندساز و هدفمند و مدیریت یکپارچه بین المللی سازی دانشگاه ها

 مدیریت هوشمندانه محیط

 فرصت آفرینی راهبردی

 هویت مستقل

 بازآفرینی سازوکارها و قوانین و بهسازی ساختاری، علمی و فرهنگی

 ع   ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن 

 های بومی در سطح جهانی )ماهیت علم و دانش(ارائه و معرفی ایده علمی و فناوریعوامل 

 های متناسب با نیاز جامعهایجاد و تقویت رشته

 های روز دنیادسترسی به تکنولوژی

 تولید و نشر علم

 

 های تحقیقیافته

)بار عاملی( گویه های مربوط به بایست معناداری وزن رگرسیونی قبل از ارزیابی مدل ساختاری پژوهش، می

گیری و های اندازههای مربوطه، بررسی شده تا برازندگی مدلبینی گویهنامه در پیشهای مختلف پرسشسازه

ها مورد تایید واقع شتتتود. پد از اینکه هر ی  از گیری ستتتازهها در اندازهگرهای آنقابل قبول بودن نشتتتان

گیری کلی نی  مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انه براز  یافت، مدل اندازهطور جداگگیری بههای اندازهمدل

های مختلف، با استتتفاده از تکنی  بررستتی معناداری وزن رگرستتیونی)بار عاملی( گویه های مربوط به ستتازه

انجام شتتتده استتتت. مدل اندازه گیری، قوانین حاکم بر   AMOSاف ار ( و نرمCFAتحلیل عاملی تأییدی)
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شده را تعیین و ویژگی های اندازه گیری  چگونگی شاهده  اندازه گیری متغیرهای پنهان بر حسب متغیرهای م

متغیرهای مشاهده شده را بیان می کند. یعنی مدل اندازه گیری، با روابط میان متغیرهای پنهان و مشاهده شده، 

شده تعیین  سروکار دارند. چنین مدلی فرض هایی را در مورد روابط میان مجموعه ای از شاهده  متغیرهای م

سواال  برای اندازه گیری آن  شنامه، و متغیرهای پنهان )عامل های( که  س سواال  )آیتم( پر می کند. همانند 

سازه را  سب بودن بارهای عاملی و  معناداری  سی منا شده اند. در براز  مدل های انداز گیری برر طراحی 

صوال بارهای عاملی که شده آن ها بیش از   دنبال خواهیم کرد.:ا ستاندارد  شد، مناستب  0.۵مقدار براورد ا با

است. این حالت نشان می دهد که گویه ی مورد بررسی تاثیر قابل توجه و معناداری در سازه ی مربوطه دارد. 

شوند. معناداری هر ی   از  0.۵بنابراین گویه هایی که بار عاملی آنها کمتر از  شد از روند تحلیل حذف می  با

 ازه ها با توجه به شاخص های آماری مورد بررسی قرار می گیرد. س

 های براز  مدل و حد مطلوب آنها شاخص -2جدول

 ترکم 3از  (df /2χکای اسکوئر بهینه شده )

 0۵/0زیر  ((RMRریشه میانگین مربعا  باقی مانده

 به باال 9/0 (CFI)شاخص براز  تطبیقی 

 08/0زیر  (RMSEA)ی میانگین مربعا  خطای برآورد ریشه

 به باال 9/0 (GFI) شاخص نیکویی براز  ایجازی

 به باال 9/0 (NFI) شاخص براز  ایجازی هنجارشده

شد ارزیابی بخش اندازه شتر  نی  گفته  ساختاری مدل گیری  مدل باید مقدم بر همانطور که پی ارزیابی بخش 

 باشد. در پژوهش حاضر ابتدا مدل اندازه گیری مورد آزمون قرار گرفته و سپد مدل علی براز  می یابد.

شان می دهند مدل اندازه گیری طراحی  0.۵تمامی بارهای عاملی  باالتر از  شند و ن شد و معنادار می با می با

سیا»شده برای  شگاهی در  سی نقش مراک  دان سالمی ایرانستبرر ، از براز  « گذاری عمومی جمهوری ا

خوبی برخوردار بوده و تمام مولفه های آن تاثیر مطلوب و معناداری در اندازه گیری نقش مراک  دانشتتتگاهی 

ست سیا سبت در  شند. در مدل اندازه گیری کلی پژوهش ن سالمی ایران دارا می با گذاری عمومی جمهوری ا

شان می دهد مدل از براز  منطقی برخوردار می باشد. شاخص  1.۵1۵ مجذور کای به درجه آزادی بوده و ن

برآورد شده اند که بر براز  مطلوب و مناسب  920/0و  908/0، 904/0نی  به ترتیب  CFIو  GFI ،NFIهای 

بوده و براز  مطلوب و  043/0و 0۵8/0نی  به ترتیب  RMRو  RMSEAمدل داللت دارند و شتتاخص های 

گذاری ل برآورد شده را تایید می کند. بنابراین مدل اندازه گیری نقش مراک  دانشگاهی در سیاستمناسب مد

عمومی جمهوری اسالمی ایران از براز  مناسب و قابل قبولی برخوردار است. این نتایج همگی بر مناسب و 

ست سیا شگاهی در  صحه می گقابل قبول بودن مدل اندازه گیری نقش مراک  دان ذارد. در جدول زیر گذاری 

 مقادیر بارعاملی مربوط به مولفه ها و آزمون معناداری آنها را نمایش می دهد.

 بارعاملی گویه ها در مدل اندازه گیری -3جدول

       مقوله نور مقوله
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 عوامل اقتصادی

  
  
  

تأمبن نیروی انسانی مسئولیت پذیر و پاسخگو، 

سب  صنعت متنا با تحوال  مورد نیاز جامعه و 

 جهانی.
s1 0.633 

 0.001> 

 <s2 0.6۷ 8.6۷2 0.001 خدما  مشاوره ای پشتیبانی به شرکت ها

 <s3 0.۷14 ۷.۵63 0.001 تجاری سازی

 <s4 0.۷46 ۷.833 0.001 پیشرفت اقتصادی جامعه 

 <s5 0.۷06 ۷.۵0۵ 0.001 ارائه الگوهایی برای مبارزه با فقر و محرومیت

 <s6 0.662 ۷.132 0.001 متناسب با اجتمار محلیارز  آفرینی 

مشتتتارکت در توستتتعه پایدار منطقه از طرق 

 مختلف)آموز ، پژوهشهای تقاضا محور...
s7 0.۷43 

۷.81۵ 0.001> 

 عوامل قانونی

 <s8 0.691  0.001 اتخاذ سیاستهای مدیریتی

 <s9 0.۷39 8.692 0.001 تدوین آیین نامه های داخلی مسئله محور

گانی  های آموز  هم یاستتتتت  تدوین ستتت

 های اجتماعیمسئولیت
s10 0.686 

8.10۷ 0.001> 

 <s11 0.۷8 9.148 0.001 تدوین استانداردهای مسئولیت های اجتماعی

عتتتتتوامتتتتتل 

-اجتتتتتمتتاعتتی

 سیاسی

 <s12 0.682  0.001 عدالت و مبارزه با فساد

 <s13 0.6۷6 9.928 0.001 گستر  استقالل و آزادی

آزادی عمتتل دانشتتتگتتاه در ورود بتته ترویج 

 معضال  اجتماعی
s14 0.۷06 

8.02۷ 0.001> 

 <s15 0.۷0۵ 8.018 0.001 پاسخ گویی به نیازها و تقاضای جامعه

 <s16 0.۷61 8.601 0.001 تدوین منشور اخالقی متناسب با اجتمار

 <s17 0.698 ۷.944 0.001 توسعه سالمت اخالقی فردی و اجتماعی

به عنوان کنش گر و نماد توسعه منطقه  دانشگاه

 و محل
s18 0.688 

۷.843 0.001> 

شگاه  اف ایش انتظارا  و فشارهای محلی از دان

 و جامعه دانشگاهی
s19 0.622 

۷.1۵1 0.001> 

تفکر توستتتعه ای)تفکر مدیران دانشتتتگاهی به 

 های توسعه اجتماعی(جهت گیری
s20 0.632 

۷.249 0.001> 

 عوامل فرهنگی

نگاه دانشتتتگاه به توانمندی ها و ظرفیت های 

 منطقه
s21 0.۷۵1 

 0.001> 

 <s22 0.834 10.933 0.001 گستر  معنویت و اخالق در جامعه

 <s23 0.842 11.032 0.001 گستر  علم و پژوهش

واکنش به بحرانهای انستتتانی و طبیعی بوجود 

 آمده در سطح کشوری و بین المللی.
s24 0.۷89 

10.24۵ 0.001> 
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ستانه  سان دو سانی مادی و معنوی ان خدما  ر

 به جامعه.
s25 0.۷11 

9.092 0.001> 

 <s26 0.۷2 9.198 0.001 ترویج صلح بین اقوام

 <s27 0.۷۵۵ 9.۷4۵ 0.001 عوامل فرهنگی و سیاسی محیط محلی و منطقه

 <s28 0.۷4۷ 9.621 0.001 سب  زندگی 

بین المللی سازی 

 دانشگاه ها

همگرایی توانمندستتتاز و هدفمند و مدیریت 

 یکپارچه
s29 0.81 

 0.001> 

 <s30 0.۷6۷ 10.8 0.001 مدیریت هوشمندانه محیط

 <s31 0.848 12.441 0.001 فرصت آفرینی راهبردی

 <s32 0.۷۵8 10.621 0.001 هویت مستقل

بازآفرینی ستتتازوکارها و قوانین و بهستتتازی 

 ساختاری، علمی و فرهنگی
s33 0.۷۵8 

10.606 0.001> 

ع   ملی، روابط ختتارجی و مرزبنتتدی بتتا   

 دشمن 
s34 0.۷3 

10.0۷4 0.001> 

عوامتتل علمی و 

 فناوری

های بومی در ستتطح جهانی ارائه و معرفی ایده

 )ماهیت علم و دانش(
s35 0.861 

 0.001> 

 <s36 0.8۵9 13.۷94 0.001 های متناسب با نیاز جامعهایجاد و تقویت رشته

 <s37 0.۷88 11.919 0.001 های روز دنیادسترسی به تکنولوژی

 <s38 0.611 8.2۷3 0.001 تولید و نشر علم

باشد. همانگونه که مشاهده می  0۵/0ها کوچکتر ها این است که سطح معناداری برای آنمبنای معناداری گویه

های مربوطه در ستتتطح بینی گویهگویه ها در پیشیافته بار عاملی همه شتتتود در مدل تحلیل عاملی براز 

مالحظه می  دار با صفر بوده اند و تمامی مولفه ها معنادار می باشند. همچنیندارای تفاو  معنا 9۵/0اطمینان 

شتر از  سبی قرار دارند ) بی شده تمامی آیتم های در سطح منا ستاندارد  شود که در برآوردهای بارهای عاملی ا

گذاری عمومی ن گفت که گویه های مدل اندازه گیری نقش مراک  دانشتتتگاهی در ستتتیاستتتت( و می توا۵/0

جمهوری استتالمی ایران اثر قابل توجه و معنی داری در اندازه گیری آن ها دارند. در شتتکل فوق بیشتتترین 

مترین ( و ک861/0های بومی در ستتتطح جهانی )ماهیت علم و دانش( )بارعاملی مربوط به ارائه و معرفی ایده

برآورد  ۷24/1( می باشتتد. مجذور کای دو به درجه آزادی 611/0بار عاملی نی  مربوط به تولید و نشتتر علم )

نی  بیش  NFIو  CFIاست و نشان از براز  منطقی و مناسب مدل دارد. همچنین ضرایب  3شده که کمتر از 

ست. 0.9از  سب ا ستند که مدل منا نی  زیر  RMRو  0.08کمتر از   RMSEAبوده اند و گویای این مطلب ه

شند.   شاخص  0.0۵ ست هر دو در سطح مناسب خود می با ست  9/0نی  در حد مطلوبش بیش از  GFIا ا

که با توجه به مطلوب بودن آنها، کیفیت مدل طراحی شتتده تایید می شتتود و می توان با اطمینان از اطالعا  

ستفاده نمود. شده ا سیاستشاخص های نیکویی برا مدل طراحی  شگاهی در  گذاری ز  مدل نقش مراک  دان

همگی داللت بر براز  خوب و قابل قبول مدل دارند. در شتتکل و جدول زیر نی  ضتترایب مستتیر مدل ها و 

 مربوط به آزمون معناداری این ضرایب مالحظه می شود. Tمقدار 



 

60۵۵ 

ت
اس

سی
در 

ی 
گاه

نش
 دا

کز
مرا

ش 
 نق

سی
رر

ب
ان

ایر
ی 

الم
 اس

ری
هو

جم
ی 

وم
عم

ی 
ذار

گ
 

 
 هوری اسالمی ایرانگذاری عمومی جممسیرهای مدل نقش مراک  دانشگاهی در سیاست T آماره -4جدول

 2R مسیر
بتتتتتتار 

 عاملی

ختتطتتای 

 معیار

آمتتتاره 

T 
Pمقدار 

نقش مراک  دانشتتتگاهی در 

 گذاریسیاست
<--- 

 <0.001 - - 0.84۵ 0.۷1 عوامل سیاسی

عتتتتتوامتتتتتل 

 فرهنگی
0.84 0.91۵ 0.188 ۷.246 0.001> 

ین  ب عوامتتل 

 المللی
0.8۷ 0.93۵ 0.201 ۷.۵81 0.001> 

عوامتتل علمی 

 فناوری
0.82 0.908 0.194 ۷.۷۵3 0.001> 

 <0.001 6.816 0.168 0.8۷6 0.۷۷ عوامل قانونی

عتتتتتوامتتتتتل 

 اقتصادی
0.84 0.916 0.1۷1 6.3۷1 0.001> 

 

همانگونه که در شکل و جدول فوق به خوبی مشهود است تمامی روابط مدل به لحاظ آماری معنادار هستند 

گ ار  شتتده و نشتتان از معنی داری تمامی  0.001چرا که پی مقدارمربوط به تمامی مستتیرهای مدل کمتر از 

، عوامل ۷1/0وامل ستتتیاستتتی برای ع  2Rروابط مدل دارد . بنابراین این مدل نیاز به اصتتتالح ندارد.  مقدار 

شگاه84/0فرهنگی  سازی دان و  ۷۷/0، عوامل قانونی 82/0، عوامل علمی فناوری 8۷/0ها ، عوامل بین المللی 

درصد از تغییرا  سیاست  ۷1. که نشان می دهد.  نقش مراک  دانشگاهی 0بوده است. 84/0عوامل اقتصادی 

درصتتد از تغییرا  عوامل بین المللی  8۷ل فرهنگی، درصتتد از تغییرا  عوام 84گذاری در عوامل ستتیاستتی، 

شگاه ها،   84درصد از تغییرا  عوامل قانونی و  ۷۷درصد از تغییرا  عوامل علمی و فناوری ،  82سازی دان

درصتد از تغییرا  عوامل اقتصتادی را تبیین می کند. مشتاهده می شتود که ضتریب مستیر نقش دانشتگاه به 

، عوامل فرهنگی، عوامل بین المللی ستتازی دانشتتگاه ها، عوامل علمی و ستتیاستتتگذاری در  عوامل ستتیاستتی

گ ار   916/0و  8۷6/0، 908/0، 93۵/0، 91۵/0، 84۵/0فناوری، عوامل قانونی و عوامل اقتصادی  به ترتیب 

شتتتده استتتت که همگی مثبت هستتتتند و نشتتتان می دهند که مراک  دانشتتتگاهی نقش مثبت و معناداری بر 

وامل ستتیاستتی، عوامل فرهنگی، عوامل بین المللی ستتازی دانشتتگاه ها، عوامل علمی و ستتیاستتتگذاری در ع

ستگذاری در   سیا شگاه ها باعا بهبود  صادی  دارد. یعنی اف ایش نقش دان فناوری، عوامل قانونی و عوامل اقت

ل قانونی و عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل بین المللی سازی دانشگاه ها، عوامل علمی و فناوری، عوام

عوامل اقتصادی می شود. بر اساف ضریب مسیرهای محاسبه شده مراک  دانشگاهی بیشترین تاثیر را بر عوامل 

 ( عوامل سیاسی دارد. 84۵/0( و کمترین تاثیر را بر)93۵/0بین المللی سازی دانشگاه ها دارد )
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 ری اسالمی ایرانگذاری عمومی جمهومدل نهایی نقش مراک  دانشگاهی در سیاست -1شکل
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  یریگ جهینت

 جمله ازمشی گذاری هستند. گذاری و خطهای موثر سیاستها و متخصصان همواره در پی یافتن مدلدولت

 به دانشگاه که است دانشگاه و جامعه ملی شبکه سیاستی مدل این از گیریبهره برای دولت هایتال  معدود

سئول اجتماعی، نهاد ی  عنوان ستعدادها، شکوفایی م شتر چه هر توانمندی ها، خالقیت ا سانی نیروی بی  ان

شگاهی ست جامعه افراد ت  ت  عاملیت بروز برای میدان کردن فراهم و دان ست .ا شارکتی از سیا گذاری م

ها به کار گرفته جمله کارآمدترین الگوهای سیاستی است که از سوی متخصصان ارائه شده و از طرف دولت

سازی ذیشود. می شینفعان در فرایند تدوین خطاین الگو که مبتنی بر درگیر ست، در ایران کمتر مورد م ها ا

ست سیار مورد توجه توجه بوده، چندان به بوته عمل در نیامده ا شگاه امروزه ب سئولیت های اجتماعی دان . م

سا ست، برا سازمان ها از ذی نفعان و همه کسانی که دغدغه آموز  عالی را دارند قرار گرفته ا ف مفهوم آن، 

ضای جامعه  سایر اع شوند و مانند  ضوی از اجتمار محسوب می  شخاص حقیقی ع شگاه ها مانند ا جمله دان

نسبت به محیط پیرامون خود مسئولیت دارند، ضروری است که عالوه بر بهبود عملکرد اجتماعی و اقتصادی 

(. 2010را در دستتتور کار خود قرار دهند )آلکانال،  خود، ارتقای استتتانداردهای زندگی اجتماعی افراد جامعه

سازمان ها می باستی به منظور نیل به پاسخگویی اجتماعی در مقابل ذی نفعان و سایر افراد جامعه، به دغدغه 

سازمانی  سته به فرهنگ  شردوستی اهمیت داده و ب های جامعه در خصوص محیط زیست، امور اجتماعی و ب

ست های سازمانی مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی مبادر  نمایند ) آبیوف و خاص خود، به تدوین سیا

شافعی و ع ی ی، 2009آالف،  شگاه های امروز موفقیت و تداوم حیا  1392؛ به نقل از  ستا دان (. در این را

سجم  سئولیت در برابر محیط اجتماعی می بینند و بارویکردی، آینده نگر و پویا و من سبت خود را در گرو م ن

به مستتئولیت اجتماعی عمل می کنند، زیرا دانشتتگاه ها پایبندی به مستتئولیت های اجتماعی نه تنها ستتیاستتتی 

 -اجتماعی جهت تحقق توسعه اقتصادی  -ه ینه بر تلقی نمی کنند، بلکه آن را نوعی سرمایه گذاری انسانی 

ی در دانشگاه سبب شده است که اجتماعی ملل محسوب می کنند. امروزه اهمیت توجه به مسئولیت اجتماع

( اذعان نمایند که؛ موسسا  آموز  عالی در عصر مدرن 2020پژوهشگرانی مانند؛ آلوارز، لوزانو و فرناندز )

در حال برنامه ری ی راهبردی برای پذیر  مستتئولیت های اجتماعی هستتتند و در عین حال در حال تدارک 

( 2020های مدیریتی خود هستتتند. از طرف دیگر مارمو )برای ادغام مستتئوولیت های اجتماعی در ستتیستتتم 

اذعان دارد که دانشتتگاهها موظف هستتتند از اثرا  فعالیت های خود بر جامعه آگاه شتتوند. این امر یکی از 

اولویت های استتاستتی دانشتتگاه جهت ادامه بقا در جامعه استتت. مستتئولیت اجتماعی در دانشتتگاه و پایبندی 

سبب کاهش ا شگاه به آن  سبب و کاهش دان سان ها و جامعه  سب و کار بر حقوق ان ثرا  منفی تجار  و ک

مشکال  زیست محیطی و انسانی می شود. همچنین دانشگاه جدا از جامعه و تحوال  آن نیست و وابسته و 

برآمده از دل اجتمار استتت و اما نباید فرامو  کرد که رشتتد جنبش مستتئولیت پذیری اجتماعی از جوانب 

انشگاه فشار آورده است و از طرفی جامعه نی  دانشگاه ها را مل م به احساف مسئولیت در برابر متعددی بر د

دانشتگاه توستعه یافته از نظر  پیامدهای مثبت و منفی عملکرد و تصتمیما  خود می داند. از ستوی دیگر نی 

حرکت می  آنها اجتماعی برای این مالحضتتا  و ال اا  اجتماعی ارز  قائل استتت و در جهت دستتتیابی به

سته  سی مدل کارول د سا شگاه در چهار بعد ا سئولیت های اجتماعی دان ضر مؤلفه های م کند. در پژوهش حا

بندی شد به این صور  که دانشگاه در بعد اقتصادی دارای مؤلفه های؛ تأمین نیروی انسانی مسئولیت پذیر و 

پشتیبانی به شرکتها و  -خدما  مشاوره ای پاسخگو، مورد نیاز جامعه و صنعت متناسب با تحوال  جهانی، 
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صتتتنایع، ارائه الگوهایی برای مبارزه با فقر و محرومیت در کشتتتور، پرور  افراد کارآفرین و ارز  آفرین 

متناسب با اجتمار محلی، مشارکت در توسعه پایدار منطقه از طرق مختلف )آموز ، پژوهشهای تقاضا محور 

ؤلفههایی شتتتامل ارائه الگوهایی برای پایه گذاری جامعه ی قانون مدار، و همچنین در بعد قانونی دارای م

طراحی مکانی م های پاستتخگویی در دانشتتگاه و ستتایر ستتازمان هادر برابر ذی نفعان، اتخاذ ستتیاستتت های 

مدیریت سب ، تدوین آیین نامه های داخلی مسئله محور، تدوین سیاست های آموز  همگانی مسئولیت های 

وین استتتانداردهای مستتئولیت های اجتماعی همچنین در بعد اخالقی، دارای مؤلفههایی؛ رعایت اجتماعی، تد

اخالق حرفه ای، اشتتتاعه عدالت و برابری در جامعه، ترویج آزادی عمل دانشتتتگاه در ورود به معضتتتال  

سالمت اخالقی فردی و اجتماعی، تروی سب با اجتمار، ارتقا   شور اخالقی متنا ج اخالق اجتماعی، تدوین من

زیست محیطی و در نهایت در بعد بشردوستانه، ترویج صلح بین اقوام ایرانی، واکنش به بحران های انسانی و 

طبیعی بوجود آمده در ستتطح ملی و بین المللی، خدما  رستتانی مادی و معنوی انستتان دوستتتانه به جامعه 

در نظر دارند در جهت رعایت و  هستتتند. در واقع صتتاحبنظران معتقدند اگر دانشتتگاههای استتتان خوزستتتان

سعه پایدار بردارند باید این مؤلفه  ستیابی به تو سازنده جهت د سئولیت های اجتماعی گام های  پایبندی به م

های شناسایی شده را که حاصل تجربه زیسته متخصصان دانشگاهی است را در کلیه فعالیت ها و زیرساخت 

شناسایی و پایبندی به مسئولیت های اجتماعی هم سبب رفع های دانشگاهی چه کمی چه کیفی لحاظ کنند. 

صورتی که کائو و کائو ) شود به  شگاه می  سعه دان سبب تو شود و هم  ( معتقدند بدون 2019چالش ها می 

شتتناستتایی مستتئولیتهای اجتماعی نمی توان برای تحقق و توستتعه ستتازمان ها برنامه ری ی کرد زیرا ابتدا باید 

رنامه ری ی برای رفع چالش های محیطی را بر مبانی مطالعا  مهم و استتاستتی در شتتناستتایی کرد و ستتپد ب

دانشتتگاه انجام داد. در این راستتتا، کشتتور ایران و جامعه خوزستتتان دارای مستتائل و چالش هایی استتت که 

مستتئولیت اجتماعی می تواند در این زمینه نقشتتی استتاستتی ایفا کند به صتتورتی که؛ نابودی تاالب ها، پدیده 

(، 1383)حسینی زارر، سعادتی، موبد، براتی گندمکار،  ی گردها، آلودگی آب کارون و خشکسالی های پیاپیر

آلودگی هوا و خاک، از بین رفتن زمین های حاصتتلخی ، بیکاری دانش آموختگان، نازل بودن شتتاخص های 

های نامناسب )زارر  کیفی زندگی مردم، شهرسازی نامناسب، گستر  بیماری های آلرژی  در اثر درختکاری

شلیلیان، کالنی، نوری، کوتی،  سطح، عدم 139۵مرزونی، اکرمی،  صت های برابر آموز  در  (، پایین بودن فر

مستتئولیت پذیری تحصتتیل کردگان، نارضتتایتی ذی نفعان از آموز  های ارائه شتتده ی دانشتتگاهی و ... این 

می تواند با عملکردهای مؤثری که دارد در چالش ها و بحران ها به عنوان شتتواهدی هستتتند، که دانشتتگاه 

کاهش آن ها موثر باشد. دانشگاه پاسخگوی ذی نفعان محیطی است، این نتایج نشان می دهد در شرایط بسیار 

نایستتتای جهان مدرن عاملی که بتواند اثرا  و عواقب منفی رفتار انستتانها را در محیط اجتماعی، اقتصتتادی، 

اهش دهد توجه بیش از پیش به مستتئولیت اجتماعی در دانشتتگاه استتت زیرا فرهنگی، زیستتت محیطی و ... ک

دانشگاه به عنوان مروج علم، دانش، اخالق، فناوری، کارآفرینی و .... است، به صورتی که دانشگاه ها نه فقط 

سخگوی نیازهای جهانی و  صور  گسترده پا سانی آموزشی را به جامعه دارد بلکه باید ب وظیفه ی خدما  ر

 (1999، 2ی باشد )سالیوان مل

نتایج پژوهش نشان داد که تمامی روابط مدل به لحاظ آماری معنادار هستند چرا که پی مقدارمربوط به تمامی 

سیرهای مدل کمتر از  شان از معنی داری تمامی روابط مدل دارد . بنابراین این مدل  0.001م شده و ن گ ار  

صالح ندارد.  مقدار  سی برای   2Rنیاز به ا سیا سازی 84/0، عوامل فرهنگی ۷1/0عوامل  ، عوامل بین المللی 
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شگاه صادی  ۷۷/0، عوامل قانونی 82/0، عوامل علمی فناوری 8۷/0ها دان ست. 84/0و عوامل اقت . که 0بوده ا

درصد از  84درصد از تغییرا  سیاست گذاری در عوامل سیاسی،  ۷1نشان می دهد.  نقش مراک  دانشگاهی 

شگاه ها،  8۷مل فرهنگی، تغییرا  عوا سازی دان صد از تغییرا  عوامل بین المللی  صد از تغییرا   82در در

درصتتد از تغییرا  عوامل اقتصتتادی را  84درصتتد از تغییرا  عوامل قانونی و  ۷۷عوامل علمی و فناوری ، 

س سیا ستگذاری در  عوامل  سیا شگاه به  سیر نقش دان ضریب م شود که  شاهده می  ی، عوامل تبیین می کند. م

صادی  به  شگاه ها، عوامل علمی و فناوری، عوامل قانونی و عوامل اقت سازی دان فرهنگی، عوامل بین المللی 

شان  916/0و  8۷6/0، 908/0، 93۵/0، 91۵/0، 84۵/0ترتیب  ستند و ن ست که همگی مثبت ه شده ا گ ار  

ستگذاری در  سیا شگاهی نقش مثبت و معناداری بر  سی، عوامل فرهنگی، می دهند که مراک  دان سیا عوامل 

عوامل بین المللی ستتازی دانشتتگاه ها، عوامل علمی و فناوری، عوامل قانونی و عوامل اقتصتتادی  دارد. یعنی 

سی، عوامل فرهنگی، عوامل بین المللی  سیا ستگذاری در  عوامل  سیا شگاه ها باعا بهبود  اف ایش نقش دان

مل قانونی و عوامل اقتصتتادی می شتتود. بر استتاف ضتتریب ستتازی دانشتتگاه ها، عوامل علمی و فناوری، عوا

( 93۵/0مسیرهای محاسبه شده مراک  دانشگاهی بیشترین تاثیر را بر عوامل بین المللی سازی دانشگاه ها دارد )

 ( عوامل سیاسی دارد. 84۵/0و کمترین تاثیر را بر)

 شود: به این منظور چند نکته راهبردی پیشنهاد می

یگاه دانشجویان و استادان در مجموعه گفتمان آموز  عالی ایران، به نحوی که شیوه سخن جا . باز تعریف1

 گفتن ما درباره فردیت دانشگاهی یا همان سوژه بتواند به ی  موقعیت متعالی تر و توانمند تر ارتقا یابد.

پژوهشی تنوعا   -. سیاست های فرهنگی دانشگاه باید به گونه ای تغییر کند که در فعالیت های آموزشی 2

فرهنگی، قومی و جنستتیتی به عنوان ستترمایه های فرهنگی برای تولید علم و تربیت نیروی متخصتتص تلقی 

 شود.

صادی، 3 سرمایه اقت سرمایه فرهنگی به  شگاه باید امکانا  الزم برای تبدیل این  ست های فرهنگی دان سیا  .

 سرمایه اجتماعی و سرمایه سیاسی را فراهم سازد.

ها و ساختارهای همگن ساز و استاندارد کننده کنونی در حوزه ارزشیابی و جذب دانشجو و مدرف . رو  4

باید به گونه ای تغییر کند که افراد با قابلیت ها و توانایی ها و تجربه های متفاو  و متضتتتاد امکان بروز و 

ستخدام اعضای هیئت ظهور خود در نظام آموز  عالی کشور را پیدا کنند. ه. ل وم تمرک زدایی در ج ذب و ا

نامه ارتقای دانشتتگاهیان و حذف موارد زائد، بخصتتوص رفع و منع دخالت  -علمی و بازنگری در مفاد آیین 

  بی وجه و بی مورد عوامل غیر علمی )آموزشی و پژوهشی(
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  منابع

شناسانه بر  بیآس ی(. تأمل139۷رضا ) یعل ،ییحسن رضا، تنها ،یآباد نیز ر؛یقد ،ینصر درضایآراسته، حم

دانش  یرشتتتته ا نیب مطالعا  یپژوهشتتت - یجامعه. فصتتتلنامه علم تیدانشتتتگاه در تدارک امن یکارکردها

 .14۵-166، زمستان: 33شتم، شماره سال ه ،یراهبرد

س سرا یحسن ؛یمهد دیآقاپور،  شگاه در جامعه از منظر امام1389مختار ) ،ییسوخته  )ره(  ینیخم (. نقش دان

جهاد  شیهما، 1)ره(، دوره  ینیحضتتتر  امام خم یو اجتماع یفرهنگ یها شتتتهیاند یبررستتت یکنگره مل

  یدانشگاه

سالم سن ) ،یا سالم138۷مح شگاه ا ساز، پل ی(. دان شگاه یدانش و فرهنگ. درآمد انیم یتمدن   تمدن بر دان

سالم  یفرهنگ مطالعا  و یاجتماع ی ی(، تهران: دفتر برنامه رییابرقو یآدم ی)عل ینظر یها ستهیبا ،یساز ا

  یو فناور قا یوزار  علوم و تحق

سف؛ی ،یتراب سالم نیدر تحقق تمدن نو یانتظام یروین یشرانیپ ی(. نقش ها139۷) یدعلیس ،یمؤمن و . یا

  8۵-118شماره دوم، تابستان:  ستم،یسال ب ،یدانش انتظام یفصلنامه پژوهش ها

 نیطن مجله سالمت یارتقا یجامعه سالم از منظر قرآن، راهبردها ی(. شاخص ها139۵محمدرضا ) ،یجواهر

  ۵1-61، تابستان: 2سالمت، دوره چهارم، شماره 

 بر یدانش و فرهنگ. درآمد انیم یتمدن ستتاز، پل ی(. مقدمه دانشتتگاه استتالم138۷خرم شتتاد، محمدباقر )

و  یاجتماع ی یران: دفتر برنامه ر(، تهییابرقو یآدم ی)عل ینظر یها ستتتهیبا ،یدانشتتگاه تمدن ستتاز استتالم

  یو فناور قا یوزار  علوم و تحق یمطالعا  فرهنگ

 اسالم یتوسعه انسان محور در جامعه مطلوب و آرمان ی(. شاخص ها1386محمد جمال ) ،یاشکذر انیلیخل

  61-8۷، زمستان: 28سال هفتم، شماره  ،یاقتصاد اسالم یپژوهش - ی(. فصلنامه علم1386)

ض ،یدهقان سالم - یاجتماع هیسرما ی(. مطالعه مؤلفه ها1396محدثه ) ،یفاطمه؛ فرج ،یمانیسل ه؛یمر در  یا

صلنامه علم نیادیسند تحول بن سالم دگاهیاز د یتیعلوم ترب یجیترو یآموز  و پرور . دو ف سال پنجم، ا  .

  1-31و زمستان:   یی، پا3شماره 

  .هانیتهران: نشر مؤسسه ک ،یالمعارف علوم اجتماع رهی(. دا13۷0باقر ) ،یساروخان

سنامه نهاد نما13۷2) یانقالب فرهنگ یعال یشورا  سا شگاهها یمقام معظم رهبر یندگی(. ا  رخانهیدب .در دان

  یانقالب فرهنگ یعال یشورا رخانهیآموز  و پرور  و دب یعال یشورا

شه جامع علم1389) یانقالب فرهنگ یعال یشورا سند نق شور. تهران: دب ی(.   انقالب یعال یشورا رخانهیک

  یفرهنگ

سند تحول بن1390) یانقالب فرهنگ یعال یشورا  یعال یشورا رخانهیآموز  و پرور : تهران: دب نیادی(. 

  یانقالب فرهنگ
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شورا یعال یشورا در نظام  نیادیتحول بن ینظر ی(. مبان1390) یانقالب فرهنگ یعال یآموز  و پرور  و 

پرور  و  و آموز  یعال یشتتورا رخانهیتهران: دب ران،یا یاستتالم یجمهور یعموم یرستتم تیو ترب میتعل

  یانقالب فرهنگ یعال یشورا رخانهیدب

شرع امها،یپ انا ،یب یجلد 22(. مجموعه 138۵امام ) فهیصح صاحبه ها، احکام، اجازا   امام  یها و نامه یم

 )ره(.  ینیو نشر آثار امام خم می. چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تنظینیخم

 کنفراند نیپنجم رانیا یراهکار مشتتتکال  جامعه امروز ،یآرمان ی(. جامعه استتتالم139۵اکبر ) یمطهر، عل

  139۵/2/29 .شرفتیپ هیپا یالگو شرفت،یپ یرانیا یاسالم یالگو

عظم رهبر مردم در تتتار یبتتا مستتتئوالن و قشتتترهتتا داریتتدر د یمقتتام م  .13۷2/6/14 خیمختلف 

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=974  

ضر  آرانیگام دوم انقالب خطاب به ملت ا هیانی(. ب139۷) یمقام معظم رهبر شر آثار ح  تی. دفتر حفظ و ن
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