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های ها در جوامع محلی؛ دیدگاهراهبردهای مشارکت اجتماعی دانشگاه

 *نفعان داخلی و خارجی ذی

 4محمدرضا نیستانی ،3اکبر امین بیدختی علی، 2سیدعلی سیادت ، 1اکبر دولتی علی
 20/1/1400تاریخ پذیرش:         27/8/99تاریخ دریافت: 

 چکیده

ها با جوامع محلی در استان سمنان و دانشگاه سمنان رکت اجتماعی دانشگاههای مشاپژوهش حاضر باهدف شناسایی راهبرد

بنیاد بوده و فرایند آن طی سه  کمی( که بخش کیفی آن مبتنی بر نظریۀ داده -اجرا شده است. رویکرد پژوهش آمیخته )کیفی

ن در این حوزه، صورت گرفته است. نظران و خبرگا مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و از طریق مصاحبۀ عمیق با صاحب

یافته  ساختار های نیمه ِظهور، مصاحبه کارگیری معیار اشباع نظری و رویکرد درحال در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و به

نفعان خارجی  ذینفر از  16اند و  نفعان داخلی دانشگاه که با بحث مشارکت اجتماعی دانشگاه آشنایی کامل داشته نفر از ذی 13با 

اند، صورت پذیرفته است. بخش کمّی نیز مبتنی بر تحلیل عاملی تأییدی بوده و  دانشگاه که ارتباط متقابل با دانشگاه داشته

مفهوم و کارکرد است که با پاالیش بیشتر  28ها، حاکی از شناسایی نفر تعیین شده است. نتایج تحلیل داده 385ای به حجم  نمونه

بندی و  مقوله دسته 10شده ساخته شد. که در مرحله کدگذاری محوری، در  مفهوم اشباع 20تکراری، درنهایت،  و حذف موارد

انداز دانشگاهی با توجه به  در پژوهش حاضر در قالب مدل پارادایمی، عوامل راهبردی مشارکت اجتماعی دانشگاه )تدوین چشم

ی علمی، قراردادهای مشترک پژوهشی، نیروی انسانی بومی، نهادینه کردن ها ها و کنفرانس نیاز جامعۀ محلی، برگزاری کارگاه

سمت حل مشکالت و  دهی آموزش و پژوهش به های غیردولتی در جامعه، جهت ها و شرکت ای، ایجاد انجمن مشارکت منطقه

های معدنی، تشکیل  انسیلهای پژوهشی، انجام مطالعات جامع درزمینۀ پت رفع نیازهای واقعی استان، نظارت بر انجام فعالیت

های جدید با توجه به نیاز استان و منطقه، آموزش  التحصیالن، ایجاد و توسعه رشته ها برای کشاورزان، رصد اشتغال فارغ کارگاه

های خانگی، باز کردن فضای اجتماعی دانشگاه برای رشد و  سازی در خصوص کاهش تولید و تفکیک زباله شهروندان و فرهنگ

هایی درزمینۀ حفاظت از  ویژه در مناطق محروم، حساسیت برنامه دار به دستی استان به زنان خانه ان، آموزش صنایععرضۀ جوان

 زیست و بازنگری محتوای آموزشی بر اساس نیاز جامعه( ارائه شده است. همچنین نتایج بخش کمّی پژوهش، گویای محیط

 های شناسایی شده بود. راهبردتأئید 

 جامعۀ محلی، دانشگاه، شهرستان سمنان، مشارکت اجتماعی. واژگان کلیدی:
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Abstract 

The purpose of the present research was to recognize universities' social participation 

strategies with Local Communities in Semnan province and university of Semnan. 

Research method was mixed (quantitative and qualitative). Qualitative part was based 

on Grounded theory which its process administered through three stages of open, 

axial and selective coding using deep interview with experts. For this purpose, 

through purposeful sampling and theoretical saturation, semi – structured interview 

was administered with 13university internal stakeholders and 16 external stakeholders 

who were familiar with university social participation. Qualitative part is based on 

affirmative factor analysis which 385 persons were selected as sample size. Finding 

from data analysis revealed 20 concepts and functions that through filtration and 

repetitive issues, 20 saturated concepts were recognized which are categorized in 10 

items in a paradigmatic model of research showing strategic university social 

participation factors including:  developing university mission based on local 

community needs, scientific workshop and conferences, participatory research 

contracts, employment of local human resources, establishing local participation, 

building non–governmental communities and corporations, directing teaching and 

research toward solving Semnan problems, supervising research activities, 

comprehensive studies in the field of minerals, starting workshop for farmers, 

studying graduates employment, starting and developing new fields of study based on 

province and region needs, educating citizens about production and separation of 

domestic disposals, opening university's social climate for growth and supply of 

youth, teaching hand crafts to housewives, especially in rural areas, sensitive 

programs related to environment, and reviewing educational contents based on 

community needs. Also, the findings of quantitative parts confirm recognized 

strategies.  
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 مقدمه و بیان مسئله

 اجتماعی کند، سرمایۀ ایجاد پیشرفت اجتماعی است ممکن که است اجتماعی نهادی دانشگاه

 همچونیا  کند، ایجاد معرفت به کند، دسترسی آماده بیرونی واقعیات برای را بسازد، دانشجویان

 ایدغدغه و تولید کند اش اجتماعی محیط به ربطبی معرفت ند کهک عمل «آکادمی صومعۀ» یک

 پیوند اطرافش محیط به عمیقاً است مقابل، ممکن نقطۀ در. باشد نداشته اطرافش محیط دربارۀ

( 2016) 2. شیل و همکاران(2016، 1کند )سینگ حل را جامعه آن مسائل تا بکوشد و باشد خورده

دیگر،  عبارتی نقش اساسی در توسعۀ جوامع محلی دارند، به های امروزیمعتقدند که دانشگاه

زیست، حیاتی  های مسئوالنه، همراه با رفاه جوامع محلی و محیط ها در آموزش ارزش دانشگاه

تنها مسئولیت عرضۀ آموزش و اجرای پژوهش را بر عهده  ها نهاساس، دانشگاه . براینهستند

 (. 2015، 3هستند )اسنلمن  سعۀ جامعۀ محلی خود مسئولدارند، بلکه مستقیماً در قبال رشد و تو

-ها در نظر گرفته میعنوان یک هدف راهبردی برای دانشگاه مشارکت اجتماعی دانشگاه، به

های مشارکتی با جوامع محلی در حل مسائل  شود. مشارکت اجتماعی به ایجاد دانش و فرایند

ها (. دانشگاه2009، 4ه است )واالیس و همکارانمنظور دستیابی به توسعۀ پایدار، اشار جامعه، به

جای دور شدن از جامعه، باید در حل مسائل جامعه، مشارکت داشته باشند )نوتنی و  به

های مشارکتی، پردازان متعددی معتقدند که دانشگاه (. پژوهشگران و نظریه2001،  5همکاران

صنعت، جامعه و دولت دارند.  های خود را نسبت به هایی هستند که عمده فعالیتدانشگاه

های آموزشی، اشتغال، تجارت، زنان، مسائل  همچنین در حل مسائل بهداشت، مسکن، فرصت

ها به مسائل اجتماعی، رفاه محیطی فعالیت دارند. این نوع دانشگاه بومی و مدیریت زیست

دهند و باعث یبراین، عدالت اجتماعی را ترویج م کند، عالوهنفعان و توسعۀ محلی کمک می ذی

شوند )گومز و  های دموکراتیک، ارائه خدمات اجتماعی و تعهد اکولوژیکی میتقویت ارزش

 (. 2006، 9؛ گانسکرا2012، 8؛ برنتیز و فیلدمن2016، 7؛ جیمز و همکاران2018، 6همکاران

                                                           
1  Singh 
2  Shiel & et al 
3  Snellman 
4  Vallaeys & et al 
5  Nowotny & et al 
6  Gómez & et al  
7  James & et al 
8 Breznitz  & Feldman 
9 Gunasekara 
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و  هاهای اجتماعی دانشگاهبه رسالت« هامسئولیت اجتماعی دانشگاه»با توجه به موارد فوق، 

مشارکت اجتماعی »که  های محلی و جامعه اشاره دارند. درحالیتعامل بین توقعات سازمان

نفعان اشاره دارد.  منظور تحقق بخشیدن به انتظارات ذی به میزان تالش دانشگاه، به« هادانشگاه

ها  ای آنهها و واقعیت بنابراین الزاماً این دو مقوله در بسیاری مواقع یکسان نیستند و بین آرمان

راستا، شناسایی  شود. درهمین هایی وجود دارد که نتیجۀ آن شکاف عملکردی دانشگاه میتفاوت

نکته مهم است. داشته باشد،   های مشارکتی که یک دانشگاه خاص ممکن است در جامعه راهبرد

نان از منظور حصول اطمی طور تجربی به نیازها در این جوامع به تر از آن، این است که غالب مهم

گیری در مورد  در غیاب چنین رویکردی، نتیجه .گیرند این موضوع مورد ارزیابی قرار می

قیاس،  های قابلِ ها همچنان نظری باقی خواهد ماند و با توجه به فقدان داده مشارکت دانشگاه

ویژه در سطح  ویژه در کشوری مانند ایران و به این موضوع به. الگوبرداری دشوار خواهد شد

های نگرشی و ارزشی، جرائم  چالشها ) ستان سمنان برجسته است که با بسیاری از چالشا

وری  جنسی، خودکشی، مهاجرپذیری استان، کاهش ازدواج و افزایش طالق، شوری خاک، بهره

پایین مصرف منابع آب در بخش کشاورزی، معضالت کمّی و کیفی منابع آب، کاهش جمعیت 

زایی، تغییر اقلیم،  مدیریت نامناسب پسماند، تخریب مراتع، بیابان جانوران وحشی، آلودگی هوا،

های گردشگری، معضالت بخش کشاورزی و رکود در صنعت، معدن و  عدم استفاده از پتانسیل

توانند  ها می ( مواجه است، که دانشگاهای ها و رقابت منطقه وری پایین، تبعیض بین شهرستان بهره

عنوان بخشی از ابتکارات مشارکت اجتماعی خود ایفا  پرداختن به طور بالقوه نقش مهمی در به

های تحقیقاتی روشن  ترتیب، نیازی واضح برای تحقیقات بیشتر و ایجاد استراتژی این به. کنند

موضوع، محققان مطالعۀ . این های مشارکت اجتماعی دانشگاهی وجود دارد برای شناسایی راهبرد

عنوان یک  به 1ان هدف اصلی خود نشان دهند که دانشگاه سمنانعنو حاضر را بر آن داشت تا به

دانشگاه مادر و محلی به چه میزان توانسته است نیازها و انتظارات جامعۀ محلی را شناسایی 

های مشارکت اجتماعی دانشگاه از دیدگاه  گیری از روش شناسایی راهبرد بِین، بهره دراین سازد؟

                                                           
انسانی، علوم و  پایه، علوم های فنی، علوم گیری از ظرفیت و پتانسیل پردیس اکنون با بهره دانشگاه سمنان هم  1

های دامپزشکی،  های مجازی )الکترونیکی(، دانشکده های نوین، پردیس هنر، آموزشکده و مرکز آموزش فنّاوری
شهر به  طبیعی مهدی تربیتی و منابع شناسی و علوم زشکی شهمیرزاد، روانگردشگری، کویرشناسی، آموزشکده دامپ
 پردازد. ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان می
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ه برای دستیابی به اهداف مشارکت اجتماعی نقش کلیدی نفعان داخلی و خارجی دانشگا ذی

ِحال به بهبود کارایی دانشگاه و خروج آن از انزوا و در  دارد. بدیهی است که این رویکرد درعین

واسطه ارتباطی نهادیافته بین دانشگاه و جامعۀ محلی فراهم  این خود فرورفتگی منجر شود و به

های مشارکت اجتماعی  امیدوار بود با تأکید بر شناسایی راهبردتوان  آید. بر مبنای این نگرش، می

های اکنون و  دانشگاهی، اقدامی کارگشا در راستای مصالح همگانی و کاهش مشکالت و چالش

راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای مشارکت  آیندۀ استان برداشت. درهمین

 انجام گرفته است.اجتماعی دانشگاهی در جامعۀ محلی شهر سمنان 

 پیشینه تحقیق
شده دربارۀ موضوع، به گسترش شناخت و آگاهی پژوهشگر و  های انجام بررسی پژوهش

های  کند. در این پژوهش نیز تالش شد پژوهش خوانندگان در حوزۀ پژوهش کمک شایانی می

ی رغم اهمیت مشارکت اجتماع شده دربارۀ موضوع، بررسی شوند؛به داخلی و خارجی انجام

دانشگاه )با توجه به مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش(، پژوهشی که راهبردهای مشارکت اجتماعی 

ترتیب، نیازی واضح برای  این ها را با جوامع محلی مشخص سازد، یافت نشد. بهدانشگاه

های تحقیقاتی روشن برای شناسایی راهبردهای مشارکت  تحقیقات بیشتر و ایجاد استراتژی

های  های اندونزی: برنامه که دانشگاه طوری ها در جوامع محلی وجود دارد. بهاهاجتماعی دانشگ

های کوچک،  وکاری و کسب 1های زایشی ها را شامل ایجاد شرکت مشارکت اجتماعی دانشگاه

های اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی در  ها، کاهش آسیب آگاهی کشاورزان با تشکیل کارگاه

های محلی، کاهش فقر،  فیلیپین دسترسی به دوره رایگان آموزشهای مورد بهداشت؛ دانشگاه

های تایلند: ایجاد  وساز امکانات بهداشتی؛ دانشگاه آموزش شهروندی، آموزش بهداشت، ساخت

های نگهداری  وری و حفظ شیوه گذاری بهره مدارس سالمت، آموزش سالمت و به اشتراک

محلی، رفاه اجتماعی و پتانسیل سرمایۀ انسانی محصوالت؛ دانشگاه ماالیا: بهبود کیفیت زندگی 

هایی برای کمک  های آموزشی، پژوهشی و اجتماعی؛ دانشگاه چیانگ مای: پروژه از طریق برنامه

                                                           
شرکت های زایشی دانشگاهی یا شرکت های دانشگاهی، به عنوان یک نوع سازوکار انتقال فّناوری از دانشگاه به   1

ن های آکادمیک به صورت شرکت های نوپا شروع به ایجاد صنعت تعریف شده اند که دو یا چند محقق در سازما

 شرکت به منظور تجاری سازی دانش جدید و نو آوری های فنّاورانه می کنند. 
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ها  ها و سبزی های نگهداری میوه وری محصوالت و نیز بهبود روشبه جامعه در افزایش بهره

و خدمات مبتنی بر جامعه،  هاروژههای شمال غربی: پ (؛ دانشگاه2019، 1)سایماکو و تی

آموختگان دانشگاه و همچنین  های یادگیری یکپارچه و تا حدی کمّیت و کیفیت دانش فعالیت

شناسی را های ورزشی و گیاههای علوم و مهندسی، روزهای آزاد، هفته ابتکاراتی مانند هفته

 (.2018، 2و نیلاند )گوتزی  های مشارکت اجتماعی در نظر گرفته عنوان برنامه به

سازی فقر و گرسنگی، ترویج آموزش عمومی ابتدایی،  کن های آفریقای جنوبی ریشه دانشگاه

ومیر کودکان، بهبود سالمت مادران، مبارزه با  برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ

وسعۀ مشارکت زیست و ت ها و اطمینان از پایداری محیط وی/ ایدز، ماالریا و سایر بیماریآیاچ

کنند جهانی در جوامع محلی را ازجمله اهداف مهم حوزه مشارکت اجتماعی دنبال می

 .(2013، 3استیتس)

دانشگاه استرالیا در تالش برای کمک به توسعۀ آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 

ایجاد نهادینه کردن تعهد به مشارکت در جامعۀ محلی، ایجاد ارتباط با صنعت و تقویت آن، 

جشنواره هنری، شناسایی مهاجران زودهنگام محلی، بهبود آموزش و اشتغال افراد معلول، معرفی 

ریزی برای حفاظت  والدین و برنامه هایی برای اتحاد هایی برای تجارت الکترونیک، برنامه برنامه

، 4از کشاورزی را جزء اهداف خود در حوزۀ مشارکت اجتماعی در نظر گرفته است )گانسکرا

های بنیادی، همکاری با  های روسیه و انگلستان نیز تحقیقات کاربردی، پژوهش (. دانشگاه2006

در حوزۀ مشارکت اجتماعی در نظر  را 5جامعه -دانشگاه  مشارکت صنعت و جامعه و برنامۀ

 (.2015، 6گرفته است )پوگودوا و همکاران

پرینستون، موسسه فنّاوری های هاروارد، کمبریج، ییل، آکسفورد، شیکاگو، دانشگاه

ای، کاهش  ماساچوست و موسسه فنّاوری کالیفرنیا در تالش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه

های فسیلی و افزایش استفاده از منابع سوخت تجدیدپذیر، اجرای یک مرکز  استفاده از سوخت

ازجمله  زیست را افزایش آگاهی کارکنان و دانشجویان نسبت به محیط تخصصی محیطی و

                                                           
1  Symaci & Tee 
2  Coetzee & Nell 

3 Stats 
4  Gunasekara 

5  Community University Partnership Programmed (CUPP) 
6  Pogodaeva 
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نیز کاهش  (. دانشکده پزشکی کالگری2016، 1کند )گومزهای مشارکت اجتماعی ذکر می برنامه

های مختلف دانشجویی و اجتماعی مانند  ومیر نوزادان از طریق برنامه ِتوجهی در میزان مرگ قابل

ایی انجام های روستهای نوزادان و مدیریت زباله ها، تأسیسات توالت، واکسنپیشگیری از بیماری

های عمومی جامعه را از طریق دخالت دانشگاه کاهش  تنها نگرانی داده است. این ابتکارات نه

های عملی برای مشکالت  حل دهد، بلکه مشارکت مثبت جامعه و افتخار جامعه در یافتن راهمی

 (. 2019دهد )سایماکو و تی، خود را افزایش می

 چارچوب مفهومی پژوهش

عنوان چارچوب مفهومی پژوهش، مستخرج شد.  ( به1نۀ پژوهش، شکل )با توجه به پیشی

دهد. ها را در جهان نشان میچارچوب مذکور، مفاهیم و کارکردهای مشارکت اجتماعی دانشگاه

های مشارکتی،  کنند دانشگاه ( بحث می2017( و الکوویچ و زوتی )2009طورکه پاولسکی ) همان

های فکری و تغییرات  ای را رهبری و سرمایه منطقه های توسعۀ محلی و روندها و سیاست

راستا، پیشینۀ پژوهشی نشان  دهند. درهمین کنند و جامعۀ خود را شکل میمحیطی را مدیریت می

های ها دارای اهداف و کارکردهایی ازجمله آموزشدهد که مشارکت اجتماعی دانشگاهمی

های مختلف(، مسائل درزمینه دانشگاهی )آگاهی کشاورزان، شهروندان و دانشجویان

های فسیلی و افزایش استفاده از منابع  ای، سوخت محیطی )کاهش انتشار گازهای گلخانه زیست

های اجتماعی، کاهش فقر(، برابری  سوخت تجدیدپذیر(، مسائل اجتماعی )رفاه اجتماعی، آسیب

روستایی،  های ت زبالهجنسیتی، توانمندسازی زنان و بهبود شرایط زندگی و سالمت آنان، مدیری

زیست و  وی/ ایدز، ماالریا و اطمینان از پایداری محیط آی ومیر کودکان، مبارزه با اچ کاهش مرگ

؛ وازکوئیز و همکاران، 2016؛ گومز، 2018؛ گوتزی و نیل، 2019... هستند )سایماکو و تی، 

کردهای مشارکت (. در مدل مفهومی پژوهش نیز سعی شد مفاهیم و کار2013؛ استیتس، 2014

ها که در ادبیات نظری و پیشینۀ پژوهشی موجود است، استخراج شود تا اجتماعی دانشگاه

 راهنمایی برای نویسندگان در فرایند پژوهش باشد.

                                                           
1 Gómez 
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 )منبع: نگارندگان( ها در جهان . مفاهیم و کارکردهای مشارکت اجتماعی دانشگاه1شکل

 شناسی پژوهش روش

ها و اطالعات واقعی مشارکت اجتماعی  جدیدی را با استفاده از داده این پژوهش الگوی مفهومی

تواند در زمره ها در جوامع محلی، مورد آزمایش قرار داده است. لذا ازمنظر هدف میدانشگاه

های کاربردی قرار گیرد. از طرفی با توجه به اینکه هدف این پژوهش، ارائه مدل پژوهش

شگاهی در جوامع محلی را مورد بررسی قرار داده است و های مشارکت اجتماعی دانراهبرد

تعمیم یک نظریه است، پژوهشی بنیادی است. همچنین پژوهش ازنظر  دنبال تدوین موارد قابلِ به

پردازد. آوری و تحلیل اطالعات از نوع توصیفی است، زیرا به مطالعۀ آنچه هست می شیوه جمع

کمّی( است، چراکه از طریق یک فرایند بررسی،  -این پژوهش همچنین از نوع آمیخته )کیفی 

که هدف این مطالعه،  دنبال کشف راهبردهای مشارکت اجتماعی است. ازآنجایی فهم و درک، به

ارائه مدلی برای ایجاد مشارکت اجتماعی دانشگاهی با جوامع محلی است، این کار با انجام 

 تشافی است، انجام گرفت. بنیاد که شیوۀ آن اک پژوهش کیفی از نوع نظریه داده
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های  ها دارای گروهجامعۀ آماری پژوهش، استان سمنان و دانشگاه سمنان است، دانشگاه

علمی،  نفعان داخلی ازجمله دانشجویان، کارکنان، اعضای هیئت نفعان هستند. ذی مختلف ذی

( و 2018، 1نها در دانشگاه حضور دارند )گومز و همکارا هایی که اکثر وقت محققان و یا گروه

های  ها، خیرین، رقبا، جوامع و سازمان التحصیالن، والدین، رسانه نفعان خارجی نیز فارغ ذی

( معتقدند 2016) 3براین، شیل و همکاران (. عالوه2016، 2هرندس و میراندس -دولتی )سنچز 

فقیت، به کنند، برای دستیابی به مو هایی که با استراتژی مشارکت اجتماعی فعالیت می دانشگاه

کنند، کیلومتری زندگی می 32تا  16مشارکت مردم محلی که در نزدیکی یک دانشگاه در شعاع 

نفر  185129نفر بوده است که از این تعداد  196521نیاز دارند )جمعیت ساکن در این محدوده 

نفر در مناطق  11392شهر، شهمیرزاد و درجزین( و  در نقاط شهری )سمنان، سرخه، مهدی

گیری در بخش  نمونه .4آباد( سکونت دارند ایی )فوالدمحله، چاشم، عالء، السجرد و مومنروست

ِظهور، از میان  کارگیری معیار اشباع نظری و رویکرد درحال صورت هدفمند و با به کیفی به

اند  نفعان داخلی دانشگاه که با بحث مشارکت اجتماعی دانشگاه آشنایی کامل داشته خبرگان و ذی

نفر( انتخاب 16اند ) نفعان خارجی دانشگاه که ارتباط متقابل با دانشگاه داشته فر( و ذین 13)

تأثیرگذار و تجربه مشترک دانشگاهی داشتند. اند. افراد نمونه کسانی بودند که مناصب  شده

( مشخصات 1دقیقه بود. در جدول ) 50طور میانگین، مدت زمان هر مصاحبه،  به

 است. شوندگان ذکر شده مصاحبه

 نفعان داخلی و خارجی دانشگاه( شوندگان )ذی . مشخصات مصاحبه1جدول

 سمت سازمان شونده کد مصاحبه
کد 
 شونده مصاحبه

 سمت سازمان

S01 زیست محیط 
رئیس اداره 

 زیست محیط
S016 

پارک علم و 
 فناوری

 معاون پشتیبان

S02 زیست محیط 
کارشناس و مسئول 

 حیاط وحش
U01 

دانشگاه 
 سمنان

شناس کار
 آموزشی

S03 زیست محیط 
و  رئیس اداره آموزش 

 پژوهش
U02 

دانشگاه 
 سمنان

 علمی عضو هیئت

                                                           
1  Gómez & et al 

2  Sánchez-Hernández & Mainardes 

3  Shiel & et al 

  1395های دارای سکنه استان سمنان  مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبادی  4
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 نفعان داخلی و خارجی دانشگاه( شوندگان )ذی . مشخصات مصاحبه1دولادامه ج

 سمت سازمان شونده کد مصاحبه
کد 
 شونده مصاحبه

 سمت سازمان

S04 عضو شورای فرهنگی اداره فرهنگ U03 
دانشگاه 

 منانس
 علمی عضو هیئت

S05 مدیر پژوهش اداره فرهنگ U04 
دانشگاه 
 سمنان

معاونت 
 پژوهشی

S06 رئیس کنترل کیفیت اداره آب U05 
دانشگاه 
 سمنان

کارشناس 
تحصیالت 

 تکمیلی

S07 روابط عمومی شهرداری U06 
دانشگاه 
 سمنان

کارشناس 
 فرهنگی

S08 شهرداری 
ریزی و  معاون برنامه

 هماهنگی
U07 

نشگاه دا
 سمنان

کارشناس 
 آموزش

S09 شهرداری 
مدیریت تشکیالت و 

 تحول اداری
U08 

مرکز 
کارآفرینی 

 دانشگاه

مسئول کانون 
 شکوفایی

S010 شهرداری 
مدیر هماهنگی 

 ها سازمان
U09 

دانشگاه 
 سمنان

 علمی هیئت

S011 استانداری 
معاون پژوهش و 

 ریزی برنامه
U010 

دانشگاه 
 سمنان

 علمی هیئت

S012 مدیر پژوهشی استانداری U011 
دانشگاه 
 سمنان

 رئیس دانشکده

S013 کارشناس اجتماعی استانداری U012 
دانشگاه 
 سمنان

کارشناس 
معاونت 
 پژوهشی

S014 
وپرو آموزش
 رش

 U013 سنجش و گزینش
دانشگاه 
 سمنان

 علمی هیئت

S015 
وپرو آموزش
 رش

 - - - کارشناس پژوهش



 

 

 

 

 

 397                                      ... راهبردهای مشارکت اجتماعی  / دولتی، سیادت، امین بیدختی، نیستانی

 

 

 وتحلیل پژوهش تجزیهآوری اطالعات و  های جمع روش

آوری اطالعات استفاده از مصاحبه بوده است. اطالعات  ترین تکنیک جمع در پژوهش حاضر مهم

حال  گر ضبط و درعینِشوندگان، در جلسه مصاحبه توسط مصاحبه دریافتی از مصاحبه

صورت  ها به، مصاحبهwordافزار  برداری نیز شده است. سپس با استفاده از نرم یادداشت

 1ای کدگذاریمرحله ها در فرایند سهوتحلیل داده تجزیهاند.  برداری شده لکترونیکی نسخها

ها است. کدگذاری داده 3( انجام شد. اولین مرحله در این فرایند، کدگذاری باز2010، 2)چارمز

شود. بعد از کدگذاری باز، از طریق کدگذاری  ها منجر می باز به شناخت دقیق مفاهیم در مقوله

های اصلی،  مقوله 5شوند. طی کدگذاری انتخابیها به یکدیگر متصل می ، مقوله4حوریم

شود تا مدل نظری تدوین شود. الزم به ذکر است که ها یکپارچه می های فرعی و ارتباط آن مقوله

نفعان خارجی  نفر از ذی 16نفعان داخلی دانشگاه و  نفر از ذی 13نفر ) 29در این پژوهش با 

ها در  ها به محل کار افراد مراجعه و مصاحبه مصاحبه شده است. برای انجام مصاحبهدانشگاه( 

 شده است. ها انجام محل کار آن

 7و همکاران  های پیتی استراتژیدر بخش کیفی از  6روایی و پایایی پژوهشتأئید  منظور به

یا تأئید  ،9تمادپذیریاعو ، اطمینان 8ها شامل اتکاپذیری( استفاده شده است. این استراتژی2012)

 نظری، ارائه گیریمنظور بررسی پایایی از نمونه است. به 11پذیری و انتقال 10پذیری تصدیق

ها داده تحلیل و سازیصدا، پیاده ها، ضبطداده مداوم کنندگان، بررسیشرکت به اطالعات

 به مربوط یاتجزئ تمام بیان و بعدی هایمصاحبه برای آن بازخورد و مصاحبه از پس بالفاصله

 استفاده پژوهش هاییافته به اطمینان و اتکا قابلیت افزایش فرعی، برای و اصلی و مضامین مفاهیم

 در که های مختلفیدیدگاه و ادبیات به توجه با تا شد منظور بررسی روایی درونی تالش به .شد

نفعان دانشگاه  یذ از مشخصی دارد، تعداد وجود کنندگان مشارکت تعداد و گزینی نمونه خصوص

                                                           
1 Coding Paradigm 
2  Charmaz 

3 Open Coding 

4 Axial Coding 

5 Selective Coding 

6 Trustworthiness 
7 Petty & et al 

8 Dependability 

9 Credibility 
10 Conformability 

11 Transferability 



 

 

 

 

 

 1399 پاییز و زمستان، 2رۀ شهری( ، دورۀ دوازدهم، شما -توسعۀ محلی )روستایی                           398 

  

 

 .شوند انتخاب نظری روش به مصاحبه اند برای که ارتباط متقابل با دانشگاه و جامعه داشته

آوری اطالعات تا اشباع نظری ادامه داشت و پژوهشگران با دقت کامل به بررسی و پاالیش  جمع

و تأئید  اکنندۀ روایی درونی بود. در ارتباط ب کدهای اتخاذشده پرداختند. این امر تعیین

با  صورت گرفته تفسیرهای و شده استخراج مضامین ها )اعتبار سازه( تمام پذیری داده تصدیق

ها مورد بررسی  دقت، ارتباط و معنی داده همخوانی و بازبینی دو فرد مستقل )خبرگان( راجع به

 چنینهم و هدفمند و نظری گیرینمونه منظور بررسی روایی بیرونی با انجام قرار گرفت. به

 حاکی اساتید راهنما و مشاور نظر اعالم با رویکرد درحالِ ظهور، شده آوری جمع اطالعات کفایت

 مورد را دیگر مشابه هایموقعیت به هایافته پذیریامکان انتقال تواند می خواننده که بود آن از

 را هاپذیری یافتهالانتق و پژوهش اعتبار ارتقای امکان درکنارهم همه این موارد .قرار دهد ارزیابی

 آورد.  فراهم مشابه هایبافت سایر به

شده از تحلیل عاملی تأییدی به کمک راهبردهای شناساییتأئید  در بخش کمّی تحقیق، برای

بهره برده شد. در این بخش راهبردهای مشارکت اجتماعی دانشگاه که از طریق  1افزار نرم

 ساخته، مورد ای محققاند، در قالب پرسشنامه آمدهدست  های عمیق و ساختاریافته به مصاحبه

حجم نفر )مناطق شهری و روستایی( بوده است که 196521بررسی قرار گرفتند. جامعۀ آماری 

نفر تعیین شد. در مرحلۀ توزیع  385(، 2014نمونه با استفاده از فرمول هیر و همکاران )

تفاده شد. که در آن سهم هر یک از ای اس گیری تصادفی طبقه پرسشنامه نیز از روش نمونه

گیری نیز در این تحقیق  ( تعیین شد. روش نمونه211نفر( و خارجی ) 174نفعان داخلی ) ذی

 های این روش است.  تصادفی ساده بود که شانس برابر برای هر یک از افراد نمونه، از ویژگی

 ها یافته
به، کدگذاری باز و محوری در ها بر اساس نمونه متن مصاحهای حاصل از مصاحبه یافته

ها، کدگذاری باز که از  ( نشان داده شده است. در این جدول3( و )2های شماره ) جدول

شده و  آمده، سپس کد محوری که از کدگذاری باز استخراج دست ها به های کلیدی مصاحبه نکته

ورکلی راهبردهای ط درنهایت کد انتخابی که از کد محوری تعیین شده، نشان داده شده است. به

های سیاست  نام مشارکت اجتماعی دانشگاه سمنان با جامعۀ محلی دارای ده مقوله فرعی به

                                                           
1 smart pls 
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ریزی  نفعان داخلی، مدیریت منابع انسانی، آموزش، تعهد، برنامه استقالل، مشارکت و تعامل، ذی

 اجتماعی، پژوهش و اقتصاد دانشگاه بوده است. –و فرایند، زیست 

 های مشارکت اجتماعی دانشگاه( ها با متن مصاحبه )راهبرد گانۀ کدگذاری داده سه . مراحل2جدول 

 کد انتخابی کد محوری کد باز متن مصاحبه کد

S0708 

ها و  ها باید مأموریت ... دانشگاه

های خودشان را بر اساس  انداز چشم

 های جامعۀ محلی تنظیم کنند. نیاز

انداز  تدوین چشم

نیاز دانشگاهی با توجه به 

 جامعۀ محلی
 

سیاست 

استقالل 

 دانشگاهی

 

 

 

 

 

های  راهبرد

مشارکت 

اجتماعی 

 دانشگاه

U0410 

... سیستم آموزشی کشور ایران بیشتر 

ها از  گیری حالت متمرکز دارد و تصمیم

شود. باید اختیارات  باال اعالم می

بیشتری به دانشگاه داده شود تا بتوانند 

بر اساس مسائل و مشکالت جامعه 

 تصمیم بگیرند.

واگذاری اختیارات به 

 دانشگاه

S1122 

های  دانشگاه برای جامعه کارگاه

های  آموزشی برگزار کند و از سازمان

ها  محلی بخواهد تا در این کارگاه

شرکت کنند و از نظراتشان استفاده 

 کند.

ها و  برگزاری کارگاه

های علمی در  کنفرانس

دانشگاه و دعوت از فعاالن 

1ها و سمن اجتماعی
 

 

 

سیاست 

مشارکت و 

تعامل 

 S1308 دانشگاهی

های  ها با علم روز و روشدانشگاه

پژوهشی آشنایی بیشتری دارند، 

ها سعی کنند در دلیل دانشگاه همین به

انجام کارهای پژوهشی به صنعت و 

جامعه کمک کنند و باهم همکاری 

 علمی و پژوهشی داشته باشند.

 انعقاد قراردادهای مشترک

بین دانشگاه، صنعت و 

جامعه، تبادل کارشناس و 

محقق، قراردادهای مشترک 

 پژوهشی

U1016 

سیستم دانشگاه باید طوری باشد که 

افرادی که پژوهشی برای جامعۀ محلی 

دهند  صورت داوطلبانه انجام می به

 مورد تشویق و ارتقا قرار بگیرند.

علمی  تشویق اعضای هیئت

و دانشجویان به کار 

 طلبانه در جامعهداو

سیاست 

نفعان  ذی

داخلی 

 دانشگاهی

                                                           
1 NGO 
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 های مشارکت اجتماعی دانشگاه( ها با متن مصاحبه )راهبرد گانۀ کدگذاری داده . مراحل سه2ادامه جدول 

 کد انتخابی کد محوری کد باز متن مصاحبه کد

S0915 

تمام افراد در قبال جامعۀ خود مسئول 
ولیت را هستند. دانشگاه نیز باید این مسئ

به اعضای خودش آموزش دهد و افراد 
 را در خودبالندگی سازمانی کمک کند.

زیست  آموزش رهبری محیط
در بین کارکنان دانشگاه و 

خودبالندگی افراد در 
 دانشگاه

 

 

S1018 
S1115 
S1215 

 

سیستم دانشگاه باید حالت مشارکتی با 
جامعه داشت باشد، مثالً نوع مدیریتش 

أمین نیروی کاری و مشارکتی باشد، ت
گزینش مدیران، بومی باشد و افراد بر 

 ساالری انتخاب شوند. اساس شایسته

مدیریت مشارکتی، نیروی 
انسانی بومی، شیوه گزینش 

 ساالری مدیران، شایسته
 

سیاست 
مدیریت 

 منابع انسانی

S1335 

دانشگاه باید مدیریت مشارکتی را 
پشتیبانی کند و همچنین افرادی که 

محیطی بهتری دارند  د زیستعملکر
 مورد تشویق قرار گیرند.

پشتیبانی از مدیریت 
مشارکتی، تشویق عملکرد 

 محیطی زیست

S1222 

توان در  با شناسایی نیاز بومی می
ها نقش داشت و از توانایی  آموزش آن

ها و  ها استفاده کرد. یکی از این نیاز آن
دستی هر  های بومی، صنایع توانایی

توان به زنان بیکار  که می منطقه هست
 دار آن منطقه آموزش داد. و خانه

دستی استان  آموزش صنایع
ویژه در  دار به به زنان خانه

 مناطق محروم

 
 

سیاست 
آموزشی 

 دانشگاهی

 
 

 

 

S0802 

هایی  شود دانشگاه برنامه پیشنهاد می
زیست استان  برای حفاظت از محیط

داشته باشد و محتوای آموزشی خود را 
 اساس نیاز جامعه تنظیم کند. بر

ها درزمینۀ حساسیت برنامه
زیست و  حفاظت از محیط

بازنگری محتوای آموزشی 
 بر اساس نیاز جامعه

U0219 

ها باید به این امر توجه کنند  دانشگاه
های محلی مشارکت  که با سازمان

داشته باشند و این مشارکت و تعامل را 
وسعۀ عنوان هدفی استراتژیک برای ت به

 جامعۀ خود قرار دهند.

تعهد دانشگاه نسبت به 
نهادینه کردن مشارکت 

عنوان  ای و جامعه به منطقه
 یک هدف استراتژیک

سیاست تعهد 
 دانشگاهی

 

S0430  دانشگاه باید به مسائل و مشکالتی که
در سطح جامعه وجود دارد رسیدگی 

 کنند.

تعهد دانشگاه نسبت به 
حل مسائل و مشکالت 

 جامعه
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 های مشارکت اجتماعی دانشگاه( ها با متن مصاحبه )راهبرد گانۀ کدگذاری داده . مراحل سه2ادامه جدول 

 کد انتخابی کد محوری کد باز نمونه متن مصاحبه کد

S0324 

ها و  توانند به ایجاد انجمن ها می دانشگاه

ها در سطح جامعه کمک کنند و  شرکت

هایی باهدف  ها آموزش از طریق آن

 هی شهروندان داشته باشند.آگا

ها و  کمک به ایجاد انجمن

های غیردولتی در  شرکت

ها  ظرفیت جامعه و معرفی

 متقابل های توانمندی و
 

 

سیاست 

ریزی و  برنامه

فرایندی 

 دانشگاهی

های  راهبرد

مشارکت 

اجتماعی 

 دانشگاه

S0945 

دانشگاه نباید در انزوا باشد. کارایی و 

الن مهم است. التحصی توانمندسازی فارغ

همچنین برای هر دانشگاهی مأموریت 

ای تدوین گردد تا  محلی جداگانه

 رسالت دانشگاه حفظ شود.

 اشتغال موضوع بر تمرکز

 و التحصیالن فارغ

آنان،  توانمندسازی

 و گرایی مأموریت

 و تکرار از جلوگیری

 زیر در موازی الگوهای

 ها نظام

S0948 

زیست  تواند در حفظ محیطدانشگاه می

تواند با آموزش مؤثر باشد. دانشگاه می

-زیست، جمع اصول نگهداری از محیط

ها در ها و برگزاری کارگاه آوری زباله

های سطح استان موجب کاهش زباله

 خانگی شود.

 و شهروندان آموزش

 خصوص در سازی فرهنگ

 تفکیک و تولید کاهش

 خانگی های زباله

سیاست 

زیست 

اجتماعی 

 دانشگاهی

S0121 

تواند در قالب بروشور، دانشگاه می

های جمعی، برگزاری کارگاه در رسانه

سطح شهر یا مناطق محروم، برای رشد 

 اجتماعی کوشا باشد.

باز کردن فضای اجتماعی 

دانشگاه برای رشد و 

 عرضۀ جوانان

S0516 
 

های دانشگاه نباید بیشتر نظری  پژوهش

ی ها باید نیاز و مشکل باشد بلکه پژوهش

را از جامعه رفع کرده باشد. همچنین با 

توجه به آمایش سرزمین و شناسایی 

های پژوهشی  های استانی، اولویت نیاز

 تعیین شود.

آموزش و  دهی جهت

 حل سمت به پژوهش

 نیازهای رفع و مشکالت

با  استان اقتضائات و واقعی

 سرزمین. آمایش به توجه

 

سیاست 

پژوهشی 

 دانشگاهی
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 های مشارکت اجتماعی دانشگاه( ها با متن مصاحبه )راهبرد گانۀ کدگذاری داده . مراحل سه2ادامه جدول 

 کد انتخابی کد محوری کد باز نمونه متن مصاحبه کد

S0201 
S1103 
S1325 

 

ها و مقاالتی که در دانشگاه  نامه به پایان

شود باید نظارت کافی انجام  انجام می

ود. برداری گرفته ش شود تا جلوی کپی

همچنین موضوعات پژوهشی از 

های پژوهشی و نیاز استانی باشد  اولویت

و تقاضای اجتماعی به دانشگاه منتقل 

ها  شود و دانشگاه برای سازمان

 بندی دانش انجام دهد. بسته

نظارت دقیق بر انجام 

های پژوهشی،  فعالیت

های  تعریف اولویت

پژوهشی جامعه برای هر 

ی ها دانشکده، توجه به نیاز

 پژوهشی جامعه.

 

 
S0441 
S1419 
S0534 
S0932 

استان سمنان دارای معادن بسیار قوی 

آهن، گچ و ..  است ازجمله معادن سنگ

ها  رود در این حوزه از دانشگاه انتظار می

مطالعاتی انجام دهد همچنین 

هایی جهت آگاهی کشاورزان  آموزش

 داشته باشد.

انجام مطالعات جامع 

ی ها درزمینۀ پتانسیل

ها  معدنی، تشکیل کارگاه

 منظور آگاهی کشاورزان. به
 

سیاست 

اقتصادی 

 دانشگاهی

S1420 
S1421 

التحصیالن خود را  ها باید فارغ دانشگاه

برای اشتغال مناسب رصد کنند. همچنین 

با توجه به نیاز بازار کار به ایجاد 

 ای مبادرت ورزند. رشته های میان رشته

 اشتغال رصد

 و ن، ایجادالتحصیال فارغ

 جدید های رشته توسعه

و  استان نیاز با متناسب

 منطقه.

شوندگان و تحلیل  در این پژوهش با در نظر داشتن مطالعات اولیه و نظرات مصاحبه

شده بود، ترسیم  شده، مدل پیشنهادی که طی احصاء مفاهیم اصلی حاصل آوری های جمع داده

ی دانشگاه سمنان در جامعۀ محلی استان سمنان شد. در این مدل راهبردهای مشارکت اجتماع

 مشخص شده است. 
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 های پژوهش( های مشارکت اجتماعی دانشگاه )منبع: یافته. الگوی راهبرد1شکل

 تحلیل عاملی تأییدی مدل راهبردهای مشارکت اجتماعی دانشگاه

ورد ارزیابی قرار سؤال م 20مقولۀ محوری و با  10راهبردهای مشارکت اجتماعی دانشگاه توسط 

های  گرفت. قبل از پرداختن به تحلیل عاملی تأییدی مدل راهبردهای مشارکت اجتماعی، شاخص

و  KMOهای  گیری و فرض شناخته بودن ماتریس همبستگی با استفاده از شاخص کفایت نمونه

 ( نشان داده شده است. 3آزمون بارتلت بررسی شده است. نتایج در جدول )
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 گیری ون کلموگروف اسمیرنوف و بارتلت برای بررسی کفایت نمونه. آزم3جدول

 KMOشاخص  745/0

 مقدار کای اسکوئر 566/2441

 درجه آزادی 231 آزمون بارتلت

 سطح معناداری 000/0

باشد.  05/0و سطح معناداری آزمون بارتلت کمتر از  5/0بایستی برابر  KMOحداقل مقدار 

 745/0برابر با  KMOدهد که مقدار  ( نشان می3جدول )در  KMOنتایج بررسی شاخص 

دهنده مناسب بودن حجم نمونه برای شناسایی و استخراج ساختار عاملی  آمده که نشان دست به

های مشارکت  مدل راهبرد tتحقیق است. نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی و شاخص 

 ( نشان داده شده است. 2اجتماعی در شکل )

 
 گیری راهبردهای مشارکت اجتماعی دانشگاه ضرایب بارهای عاملی و معناداری مدل اندازه: 2شکل 
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شده مشارکت  . حروف اختصاری و ضرایب بارهای عاملی و معناداری راهبردهای شناسایی4جدول

 اجتماعی دانشگاه

حروف 

 اختصاری
 راهبردهای مشارکت اجتماعی دانشگاه

بارهای 

 عاملی

بارهای 

 معناداری

Subp1 
 تفکیک و تولید کاهش خصوص در سازی فرهنگ و شهروندان آموزش

 خانگی های زباله
698/0 124/10 

Subp2 393/18 843/0 باز کردن فضای اجتماعی دانشگاه برای رشد و بالندگی جوانان 

Suip3 024/9 677/0 انداز دانشگاهی با توجه به نیاز جامعۀ محلی تدوین چشم 

Suip4 208/13 783/0 ت به دانشگاهواگذاری اختیارا 

Suep5 
ها  های معدنی، تشکیل کارگاه انجام مطالعات جامع درزمینۀ پتانسیل

 منظور آگاهی کشاورزان به
892/0 754/33 

Suep6 
 توجه با جدید های رشته توسعۀ و التحصیالن، ایجاد فارغ اشتغال رصد

 و منطقه ناستا نیاز با متناسب و کشور فنّاوری و علم های اولویت به
690/0 679/11 

Suisp7 107/19 839/0 علمی و دانشجویان به کار داوطلبانه در جامعه تشویق اعضای هیئت 

Suisp8 
زیست در بین کارکنان دانشگاه و خودبالندگی  آموزش رهبری محیط

 افراد در دانشگاه
672/0 652/8 

Suppp9 

 وانمندسازیت و دانشگاهی التحصیالن فارغ اشتغال موضوع بر تمرکز

 در موازی الگوهای و تکرار از جلوگیری و گرایی آنان، مأموریت

 عالی آموزش مختلف های زیرنظام

715/0 300/11 

Suppp10 148/24 885/0 های غیردولتی در جامعۀ محلی ها و شرکت کمک به ایجاد انجمن 

Shrmp11 

ر در مدیریت مشارکتی و کارِ گروهی، تأمین نیروی انسانی بومی، تغیی

شیوه گزینش مدیران، مسئوالن و دانشجویان، جذب بر اساس 

 ساالری شایسته

850/0 686/31 

Shrmp12 545/26 885/0 محیطی پشتیبانی از مدیریت مشارکتی، تشویق عملکرد زیست 

Sucp13 
ای و جامعه  تعهد دانشگاه نسبت به نهادینه کردن مشارکت منطقه

 عنوان یک هدف استراتژیک به
890/0 581/57 

Sucp14 245/24 826/0 تعهد دانشگاه نسبت به حل مسائل و مشکالت جامعه 

Supip15 
های علمی در دانشگاه و دعوت از  ها و کنفرانس برگزاری کارگاه

 نهاد سازمان های مردمفعاالن اجتماعی و 
842/0 758/26 

Supip16 
رشناس انعقاد قرارداد مشترک بین دانشگاه، صنعت و جامعه، تبادل کا

 و محقق، قرارداد مشترک پژوهشی
820/0 271/31 
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شده مشارکت  . حروف اختصاری و ضرایب بارهای عاملی و معناداری راهبردهای شناسایی4دولادامه ج

 اجتماعی دانشگاه

حروف 

 اختصاری
 راهبردهای مشارکت اجتماعی دانشگاه

بارهای 

 عاملی

بارهای 

 معناداری

Surp17 
های  های پژوهشی، تعریف اولویت فعالیتنظارت دقیق بر انجام 

 های پژوهش جامعه پژوهشی جامعه برای هر دانشکده، توجه به نیاز
909/0 315/66 

Surp18 
 رفع و مشکالت حل سمت به فناوری وآموزش، پژوهش  دهی جهت

 سرزمین آمایش به توجه با استان واقعی نیازهای
913/0 591/72 

Suep19 576/39 875/0 ویژه در مناطق محروم دار به به زنان خانه دستی استان آموزش صنایع 

Suep20 
بازنگری زیست و  هایی درزمینۀ حفاظت از محیط حساسیت برنامه

 محتوای آموزشی بر اساس نیاز جامعه
759/0 662/16 

( نتایج مربوط به ضرایب )بارهای عاملی( استانداردشدۀ تحلیل عاملی 4( و جدول )2شکل )

شده  با توجه به نتایج ارائهدهد. مدل راهبردهای مشارکت اجتماعی را نشان می tخص تأییدی و شا

اند.  نیز مورد قبول بوده tبوده و شاخص  4/0بارهای عاملی تمام سؤاالت پرسشنامه بیشتر از 

های آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، روایی همگرا  داری این ضرایب از آزمون منظور بررسی معنی به

(AVE) ( نشان داده شده است. 5و روایی واگرا استفاده شده است. نتایج در جدول ) 

 گیری . ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مدل اندازه5جدول

 (AVEروایی همگرا ) (CRپایایی مرکب ) آلفای کرونباخ ها آماره/ سازه

 727/0 842/0 725/0 سیاست آموزشی دانشگاه

 727/0 802/0 716/0 سیاست استقالل دانشگاهی

 713/0 830/0 741/0 سیاست اقتصاد دانشگاهی

 577/0 729/0 777/0 سیاست برنامه درسی دانشگاه

 830/0 907/0 794/0 سیاست تعامل دانشگاهی

 649/0 785/0 670/0 سیاست تعهد دانشگاهی

 633/0 772/0 648/0 سیاست زیست اجتماعی دانشگاه

 790/0 817/0 652/0 گاههای درونی دانش سیاست صالحیت

 690/0 848/0 647/0 سیاست منابع انسانی دانشگاه

 737/0 720/0 607/0 سیاست پژوهشی دانشگاه
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اند.  بوده و از معیار مورد قبول برخوردار بوده 6/0تمام ضرایب آلفای کرونباخ باالتر از 

شد، نشان از پایداری با 7/0که بیشتر از  ( برای هر سازه درصورتیCRهمچنین پایایی مرکب )

گیری دارد. بنابراین پایایی مرکب نیز در محدودۀ مورد قبول واقع  درونی مناسب برای مدل اندازه

دهندۀ  نیز نشان 1روایی همگرا گیری است.  شده و حاکی از پایداری درونی مناسب مدل اندازه

ص به خود است. مگنر و شدۀ هر متغیر پنهان با سؤال مخت گذاشته اشتراک میانگین واریانس به

( کافی دانستند. بنابراین با AVEبه باال را برای روایی همگرا ) 4/0( مقدار 1996) 2همکاران

 گیری ( مدل اندازهAVE(، مناسب بودن روایی همگرا )5شده در جدول ) توجه به نتایج ارائه

 شود. میتأئید 

گیرد  ( مدِّنظر قرار میDV) 3واگراگیری، روایی  معیار دیگر برای ارزیابی برازش مدل اندازه

سنجد. برای بررسی روایی واگرای  که همبستگی یک متغیر را با یک متغیر غیرمرتبط با آن می

( 7) 5( و از آزمون بارهای عرضی6جدول ) 4مدل با استفاده از روش ماتریس فورنل و الرکر

 استفاده شد.

 گیری )روایی واگرا( یابی برازش مدل اندازهمنظور ارز . نتایج ماتریس فورنل و الرکر به6جدول 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سازه

سیاست -1
آموزشی 
 دانشگاه

853/0          

سیاست -2
استقالل 
 دانشگاهی

211/0 819/0         

سیاست -3
اقتصاد 

 دانشگاهی

060/0 127/0 844/0        

سیاست -4
برنامه درسی 

 دانشگاه

245/0 152/0 049/0 760/0       

سیاست -5
 تعامل دانشگاه

242/0 547/0 204/0 172/0 712/0      

                                                           
1 Convergent Validity 

2 Magner & et al 

3 Discriminate Validity 

4 Fornell & Larcker 

5 Cross Loadings 
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 گیری )روایی واگرا( منظور ارزیابی برازش مدل اندازه . نتایج ماتریس فورنل و الرکر به6دول ادامه ج
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سازه

سیاست -6
تعهد 

 دانشگاهی

099/0 040/0 228/0 355/0 124/0 911/0     

 سیاست-7
زیست 
 اجتماعی

377/0 332/0 102/0 237/0 278/0 059/0 805/0    

سیاست -8
های  صالحیت
 درونی

242/0 322/0 179/0 323/0 272/0 239/0 224/0 796/0   

سیاست -9
 منابع انسانی

068/0 190/0 215/0 375/0 198/0 676/0 071/0 445/0 831/0  

سیاست -10
 پژوهشی

396/0 266/0 207/0 248/0 157/0 186/0 259/0 409/0 334/0 858/0 

که در قطر اصلی ماتریس آمده بیشتر از میزان  AVE(، جذر 6با توجه به نتایج جدول )

 شود. میتأئید  گیری همبستگی هر سازه با دیگر متغیرهاست. بنابراین، روایی واگرای مدل اندازه

 گیری )روایی واگرا( ل اندازهمنظور ارزیابی برازش مد . نتایج آزمون بارهای عرضی به7 جدول
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Subp1 713/0 286/0 070/0 370/0 167/0 090/0 046/0 155/0 252/0 220/0 

Subp2 665/0 218/0 185/0 904/0 357/0 516/0 361/0 179/0 422/0 221/0 

Suip3 215/0 641/0 080/0 371/0 104/0 100/0 091/0 298/0 184/0 158/0 

Suip4 261/0 889/0 240/0 382/0 229/0 394/0 188/0 171/0 893/0 256/0 

Suep5 239/0 076/0 876/0 331/0 174/0 186/0 027/0 508/0 264/0 232/0 

Suep6 177/0 153/0 649/0 315/0 195/0 154/0 125/0 091/0 822/0 439/0 

Suisp7 155/0 086/0 040/0 845/0 545/0 318/0 392/0 067/0 219/0 247/0 

Suisp8 060/0 269/0 193/0 877/0 255/0 816/0 348/0 191/0 322/0 029/0 

Suppp9 321/0 452/0 100/0 177/0 757/0 118/0 041/0 375/0 159/0 095/0 

Suppp10 241/0 174/0 051/0 226/0 855/0 088/0 063/0 172/0 384/0 055/0 

Shrmp11 058/0 056/0 166/0 363/0 364/0 846/0 760/0 140/0 238/0 111/0 
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 گیری )روایی واگرا( منظور ارزیابی برازش مدل اندازه ه. نتایج آزمون بارهای عرضی ب7دول ادامه ج
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Shrmp12 268/0 588/0 186/0 262/0 172/0 974/0 093/0 174/0 178/0 254/0 

Sucp13 056/0 006/0 198/0 236/0 340/0 626/0 913/0 121/0 207/0 061/0 

Sucp14 221/0 160/0 035/0 140/0 231/0 248/0 663/0 225/0 152/0 106/0 

Supip15 403/0 185/0 051/0 187/0 192/0 059/0 106/0 850/0 291/0 3420/0 

Supip16 453/0 375/0 084/0 221/0 221/0 035/0 002/0 876/0 264/0 386/0 

Surp17 051/0 079/0 219/0 199/0 306/0 606/0 342/0 106/0 908/0 120/0 

Surp18 028/0 122/0 082/0 128/0 153/0 090/0 114/0 158/0 728/0 195/0 

Suep19 082/0 094/0 181/0 080/0 025/0 135/0 151/0 254/0 067/0 816/0 

Suep20 108/0 168/0 150/0 195/0 075/0 268/0 260/0 243/0 191/0 950/0 

در آزمون بارهای عرضی باید بار عاملی سؤاالت مربوط به هر متغیر آشکار بیشتر از بار 

عاملی مربوط به سؤاالت متغیرهای پنهان در آن متغیر باشد تا مدل از برازش قابل قبولی 

دهندۀ روایی  ( نشان9برخوردار شود. بنابراین با توجه به نتایج آزمون بار عرضی در جدول )

 گیری است. ب و برازش خوب مدل اندازهواگرای مناس

 گیری بحث و نتیجه

ها با تأکید بر ی دانشگاهپژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای مشارکت اجتماع

منظور  نفعان داخلی و خارجی انجام گرفت. در مرحله نخست، پژوهشگران به های ذی دیدگاه

کیفی بهره گرفتند و با تحلیل  ها از روششناسایی راهبردهای مشارکت اجتماعی دانشگاه

های کیفی، طی سه مرحله کدگذاری، طرح مدل پارادایمی پژوهش به دست آمد. نتایج  داده

ها گیری مشارکت اجتماعی دانشگاه تواند بر شکل ترین عواملی که می پژوهش نشان داد از مهم

نفعان  های ذی نمندیها و توا توان به استقالل، مشارکت و تعامل، مهارت تأثیرگذار باشد می

اجتماعی و  -ریزی، زیست  داخلی، مدیریت منابع انسانی، آموزش و تعهد، پژوهش، برنامه

های اندونزی، فیلیپین، چیانگ مای،  اقتصادی دانشگاه اشاره کرد. نتایج پژوهش با اهداف دانشگاه
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یشینۀ پژوهشی راستا است. مبانی نظری و پ دانشکده پزشکی کالگری، هنگ کنگ و استرالیا هم

ها برای ایجاد مشارکت اجتماعی باید تغییر کند و برای نیز نشان داده است که اهداف دانشگاه

تری اتخاذ شود. پژوهش حاضر ها و راهبردهای جدیدگیری مشارکت اجتماعی، سیاست شکل

نیز به این نتایج دست یافت. پژوهش حاضر ازجمله راهبردهای مهم ایجاد مشارکت اجتماعی 

کنند که کند، سیاست استقالل دانشگاهی ایجاب میها را استقالل دانشگاهی ذکر میدانشگاه

ساختار سازمانی دانشگاه برای مشارکت با جامعه باید غیرمتمرکز و دارای اختیارات تام، استقالل 

توان گری دولتی باشد، چراکه با استقالل نظر دانشگاه می و آزادی علمی و عدم تصدی

توان به بحث بهتری برای حل مسائل جامعه انجام داد. از دیگر نتایج پژوهش می تصمیمات

کند که دانشگاه با  تعامل و مشارکت دانشگاهی اشاره کرد. سیاست تعامل دانشگاهی ایجاب می

نفعان بیرونی خود مشارکت مستمر، پویا، اعتمادساز، متقابل و سازنده داشته باشد،  ذی

شوندگان، دانشگاه و جامعه باید باهم در ارتباط باشند.  اس نظرات مصاحبهِدیگر، بر اس عبارت به

های آموزشی برگزار کند و  برای اینکه این ارتباط پایدار و مفید باشد، دانشگاه در جامعه کارگاه

ها شرکت کنند و در انجام کارهای پژوهشی به  های محلی بخواهد تا در این کارگاه از سازمان

کمک کنند و باهم همکاری علمی و پژوهشی داشته باشند. هراندازه این ارتباط صنعت و جامعه 

 ها تالش خواهند کرد.  برند و برایرفع آن های محلی پی می ها بیشتر به نیاز تر باشد، دانشگاهقوی

های پژوهش حاضر بود. این سیاست  نفعان دانشگاهی از دیگر یافته سیاست مربوط به ذی

علمی و کادر آموزشی خود را تقویت کند تا  انشگاه باید مجموعه هیئتکند که د ایجاب می

ها  های الزم را برای مقابله با مسائل جامعه داشته باشند و برای رفع آن بتوانند توانایی و مهارت

 زیست را در بین کارکنان دانشگاه آموزش دهند.  بکوشند، همچنین مسائل مربوط به محیط

توان به سیاست مدیریت منابع انسانی دانشگاه اشاره کرد، این نوع  از دیگر نتایج پژوهش می

کند که دانشگاه باید تعادلی بین کار و زندگی برای کارکنان و استادان خود سیاست ایجاب می

ها بتوانند با انگیزۀ الزم با جامعۀ  ها رواج دهد تا آن ایجاد کند و کارِگروهی و تیمی را در بین آن

ت گروهی داشته باشند. یافتۀ دیگر این پژوهش سیاست آموزشی دانشگاهی محلی خود مشارک

منطور  های آموزشی دانشگاه باید حساسیت الزم به کند که برنامه است. این سیاست ایجاب می

محیطی و  های زیست مشی های انسانی و اجتماعی، تدوین خط زیست، آموزش ارزش حفظ محیط
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های این پژوهش  ناسایی سیاست تعهد دانشگاهی از دیگر یافتهای را داشته باشند. ش اخالق حرفه

موقع به  رسانی به بود که به تعهد دانشگاه نسبت به مسائل و مشکالت جامعه، آگاهی و اطالع

پذیر بودن، نهادینه کردن مشارکت محلی، دنبال  ها، مسئولیت ها و رسالت مردم، اجرای مأموریت

های اخالقی و بشردوستانه  ات مدنی و آموزشی، مسئولیتکردن قوانین مدنی، حمایت از مؤسس

 اشاره دارد. 

ریزی دانشگاه است. سیاست  یافتۀ دیگر پژوهش مربوط به سیاست پژوهشی و برنامه

سمت حل مشکالت و رفع نیازهای  های دانشگاه باید به کند که پژوهش پژوهشی، ایجاب می

های معدنی استان را  نیازهای بومی و پتانسیلواقعی جامعه با توجه به آمایش سرزمین باشد و 

کند که دانشگاه ریزی دانشگاه ایجاب می شناسایی و مورد مطالعه قرار دهند. سیاست برنامه

های زایشی را در مسیر رفع مشکالت اجتماعی،  ها، مراکز رشد و شرکت سمنان باید انجمن

عیت دانشجویی و نیاز استان محیطی و نیازهای جامعه گسترش دهد و توازنی بین جم زیست

التحصیالن متمرکز شود و شکاف بین نیاز جامعه و  برقرار کند و بر موضوع اشتغال فارغ

 های دانشگاه را کاهش دهد. سیاست

سیاست زیست اجتماعی و اقتصادی دانشگاه از دیگر نتایج پژوهش حاضر بود. دانشگاه بر  

های الزم را  محیطی آگاه شوند و آموزش ستآن است که شهروندان از مشکالت اجتماعی و زی

درزمینۀ آلودگی هوا، شوری خاک، تأمین آب شرب، اصالح الگوهای کشت، مکانیزاسیون 

ها به شهروندان ارائه دهد. دانشگاه وقتی باارزش و مهم  کشاورزی، مدیریت پسماندها و زباله

، مشارکت داشته باشد، سهمی است که تأثیری بر رفاه اجتماعی داشته باشد؛ در تحول اجتماعی

بوم داشته باشد و نقش خود را در پاسخگویی به نیاز  در توسعه و رفاه بشر در پایداری زیست

آموزی،  های جامعه انجام دهد. دانشگاهی که نتواند نیاز های جامعه را در برنامۀ درسی، علم

همد و نتواند از طریق ها دکتری، در کالس و درس خود متعامالنه بف نامه ها، پایان پژوهش

شود. بنابراین دانشگاه باید  جویی کند، فلسفه وجودی او مخدوش می ها را پی ورزی، آن علم

های تا حد امکان عینی از عالم و آدم  بتواند دانشی تولید کند که معتبر باشد، بتوان با آن تعمیم

های کیفی معتبری انجام  ریروا زد و یا اکتشاف و ژرفانگ های جهان داشت. بتوان دست به تبیین

علمی ترویج دهد و  داد. همچنین دانشگاه باید کارآفرینی را در بین دانشجویان و اعضای هیئت
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سازی دانش منابع اقتصادی برای دانشگاه جذب کند و به  های نوآوری و تجاری از طریق حلقه

زی، صنعت و های مختلف گردشگری، کشاور های اقتصادی استان در حوزه توسعۀ زیرساخت

 معدن بپردازد. 

ها آزادی علمی داشته باشند و اختیارات  دانشگاهشود: های پژوهش پیشنهاد می با توجه به یافته

؛ گیری کنند های جامعۀ محلی، تصمیم ها داده شود تا بتوانند بر اساس نیاز تام به دانشگاه

و مدنی  های غیردولتی نهاد و سازمان های مردم های محلی و سازمان ها با سازمان دانشگاه

زیست  های آموزشی دانشگاه درزمینۀ حفاظت از محیط برنامه؛ همکاری مشترک داشته باشد

های انسانی و اجتماعی آموزش داده شود؛ خدمات آموزشی به شهروندان محلی  باشد؛ ارزش

ها نسبت به  نشگاهدا؛ ساس نیاز جامعۀ محلی بازنگری شودارائه شود و محتوای آموزشی بر ا

 ؛ا در بین شهروندان به وجود آورندمسائل و مشکالت جامعه تعهد داشته باشند و حس اعتماد ر

 رفع و مشکالت حل سمتبه سرزمین، آمایش به توجه بادانشگاه فنّاوری  وآموزش، پژوهش 
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