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Abstract: The purpose of this study was to evaluate the components of social 

responsibility of Islamic Azad University of Mazandaran. The research methodology 

was based on quantitative studies and survey design. The members of the faculty of the 

Islamic Azad University of Mazandaran in the second half of the academic year 2017-

2018 were 1671 people. The sample size was 340 people, which was estimated based on 

the Cochran online sampling method. Data collection tool was a questionnaire using 

Academic Social Responsibility Questionnaire, Habibi, Vazifeh Doost and Jafari (2017). 

Physical validity and its structure are determined by experts and tests performed by 

researchers and indicate the validity of the questionnaire; to determine the reliability of 

the research, the method of logical coordination between the questions (Cronbach 1964), 

and the composite reliability coefficient and the mean coefficient of variance were used. 

Data analysis method was exploratory factor analysis, confirmation, and t-test. Findings 

show that the view of research subjects, the current situation of the academic 

responsibility variable, has been moderate. The results showed that among the 

components of academic responsibility, the variables of university interaction with 

society, environment for sustainable development, social justice, attention to economic 

interests of society, health and financial transparency, attention to economic 

development, accountability and economic knowledge with appropriate status (More 

than average), other variables have been inappropriate (less than average) or moderate, 

and in general, the current situation of the academic responsibility variable has been 

moderate. 
Keywords: Social Responsibility, University Responsibility, Islamic Azad University 

of Mazandaran. 
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 مقدمه

 باه آموزش عاای  مراکز و دانشگاه هاچندی است که      

 به  .ایفا م  کنند نقش مل  توسعه در سازمان یک عنوان

 این مدت باا در دانشگاه اجتماع  مسئوییت یحاظ همین

 باال و آن شدن همگان  و دانشجویان تعداد رشد به توجه

 توجه سیاسات مورد جامعه، قبال در دانشگاه انتظار رفتن

 قرار مختلف کشورهای در آموزش  برنامه ریزان گذاران و 

 باه نقاا از یبیبا  و دیگاران  2011گرفته است )گائو 

(؛ بر این اساا  کوشاش هاای متعاددی میراماون 1395

تأثیری که مؤیفه هاای مسائوییت ماذیری دانشاگاه  بار 

توسااعه مایاادار کشااورها گاازاده اساات؛  انجااا  شااده 

 نساا تواناای  ایجااد در ار مهما  نقش است.دانشگاه ها

 مدیده با رویاروی  موفقیت، به دست یاب  منظور به آینده

 مایادار آیناده ای سااتت و اقتصادی رشد و جهان  شدن

م  کنناد )اساتومارمیز و  ایفا جهان سراسر در مرد  برای

ماسا  گاوی  "(. بنابراین ایان جملاه کاه 2011 همکاران

کید نظریاه ماردازان ورد تأ "دانشگاه باید مررنگ تر گردد 

مسئوییت مذیری دانشگاه ها بوده اسات )ساوادیسکوساول 

باه  دانشگاه  اجتماع  (. به سخن دیگر مسئوییت2009

عنوان یک یس تعهد از جانب دانشگاه هاا محساوم ما  

شود که علت وجودی آن گسترش و اجرای اصول و ارزش 

هاای عماوم  و تصوصاا  از  ریار مادیریت، آمااوزش و 

وژه های تارج  اسات )وازکاویز و همکااران مژوهش و مر

 (. این تعهد ایجام م  کند که دانشگاه ها همچون 2013

 در اجتماع  به منظور ماسخگوی  باید سازمان های دیگر 

 جامعه دغدغه های به جامعه، افراد سایر و ذینفعان مقابا

 بشردوسات  و اجتمااع  امور زیست، محیط تصوص در

 باه تاود، تاص سازمان  هنگفر به بسته و دهد اهمیت

 مسائوییت ماذیری باه مربوط سازمان  تدوین سیاستهای

 (. 1395ورزند )یبیب  و دیگران  مبادرت اجتماع 

 تاکنون سازمان ها، اجتماع  مسئوییت مذیری با رابطه در

 کاه ما  رساد نظار باه. است شده ارائه مختلف  تعاریف

 در ساازمان هاا اجتماع  مسئوییت مذیری مفهو  تعیین

 باشاند دشوار مفاهیم  مورد در قضاوت و میشین ادبیات

 مواردی یا هستند اجتماع  مسئوییت مذیری از جزئ  که

اجتمااع  باه شامار  مذیری مسئوییت مفهو  از جزئ  که

 ارائاه اینکاه از (. صارفنظر2011 نما  روناد )ویجیناات

 ابعااد شادن ظااهر باعا  زمیناه، این در مختلف تعاریف

 شده است؛ شرکت  اجتماع  مذیری وییتمسئ از بیشتری

ما   بار مفهاو  بودن انتزاع  به نیز مفهو  این میچیدگ 

نشاان  ما  تواناد گستردگ  تعاریف دیگر، سوی گردد. از

 عملیات  دیدگاههای از مفهو  این تدریج  تکاما دهنده

باشاد. دیاویس  جهاان  سطح در دیدگاه های راهبردی تا

باه  تعهاد ایساا  نوع  را اجتماع  (، مسئوییت1975)

ما   تصوصا  بخاش تجاری سازمان های مدیران وسیله

 تصمیم گیاری به گونه ای آنها که است باور این بر و داند

 رفاه سطح مؤسسه، برای سود کسب کنار در م  کنند که

 سازمانها توجه مانند را مفهو  این او. یابد بهبود نیز جامعه

 و فنا  اقتصادی، دمحدو نیازمندیهای از فراتر مسائل  به

 توصایف نیازمنادیها، این ماسخگوی  به و تویش یقوق 

 کاه (، بیاان نمودناد2006همکااران ) و کارد. باتاچاریاا

 بهباود باه تعهاد سازمان هاا، اجتماع  مسئوییت مذیری

 تجااری وکمکهاای فعاییات هاا راه از جامعاه ساممت

است. جانسون و همکااران  شرکت منابع محا از داو لبانه

 معناای باه اجتماع  مسئوییت مذیری ( معتقدند2010)

 در ساازنده گاروه هاای به نسبت سازمان ها که است آن

 دارند وظیفه چیزی آن از فراتر و سهامداران از غیر جامعه

اسات.  شده توصیف اتحادیه قرارداد و قانون  به وسیله که

 اجتمااع ، (، مسئوییت مذیری2011هارجوتو ) عقیده به

 از بعض  میشرفت به منظور که است های فعاییت مجموعه

هستند. باه  مای  اهداف از فراتر که م  گیرد اهداف انجا 

  ور کل  م  توان اذعاان داشات کاه مسائوییت ماذیری

باه  ساازمان هاا کاه است روش  عا ، تعریف در اجتماع 

زیسات  و اجتمااع  اقتصاادی، رویکردهاای آن وسایله

ساتتارتصامیم  دها،راهبر فرهنگ، ارزش ها، با را محیط 

 قاباا و شفاف شکل  به تود عملیات  شیوه های و گیری

 رویه و فرایندها نتیجه در و م  کنند یکپارچه یسابرس 

 به و م  سازند جاری تود سازمان درون در را بهتری های
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 بهبود را جامعه وضعیت و م  آفرینند ثروت  ترتیب، این

 م  بخشند.

ان دادن  ابعاد مسائوییت مدل های گوناگون  نیز برای نش

مذیری اجتماع  سازمان ها ارایاه شاده اسات؛ بار اساا  

 شارکت اجتماع  (، مسئوییت مذیری1991مدل کارول )

بشردوساتانه  و اقتصادی، قاانون ، اتمقا  قسمت چهار از

 اجتمااع  عملکارد مدل (1991شکا گرفته است. وود )

مختلاف مسائوییت  اناوا  شناساای  فراساوی را ساازمان

 رفتاار انگیزش  اصول با مرتبط ابعاد بررس  برای ذیریم

عملکردارائاه  مسائوییت ماذیری و نتاای  مسئوالنه، فرایند

 محصاول باه عناوان را شارکت اجتماع  عملکرد کرد، او

 معرفا  اجتمااع  اساس  مسئوییت مذیری اصول رعایت

 باه منحصار نو  سه که نمود ( بیان2001کرد. النتو  )

 شارکت  اجتمااع  سائوییت ماذیریم مشاروعیت از فرد

 )مفیاد هدف و اتتیاری(  برابر در )الز   بیعت براسا 

 کساب کاه دارد وجاودو ( هارد یا شرکت، ذینفعان، برای

 مورد در گیری تصمیم برای و بپردازد آن به م  تواند وکار

 تا است نیاز اجتماع  مسئوییت مذیری ومشروعیت عواما

 دوستانه اتمق ، نو  نو  هس شد. این قائا تمایز آنها بین

( ماادل مویکااوی 1391شااافع  ) .اساات راهبااردی و

راهبردهای مسئوییت ماذیری اجتمااع  ساازمان  را ارئاه 

ترمیم؛ میشاگیری؛ گساترش، هسته  7کردند در این مدل 

یکپارچگ ، اییا، توشاه بنادی و ارزش گاذاری نهادیناه 

ان ( سازم2012شده است. بر اسا  مدل مهلو به مهلو  ما )

 ساطح ساه در اجتماع  مسئوییت مذیری اصول به باید ها

 سه ابعاد این به توجه که کند توجه فردی و کمن، شرکت 

یافتاه هاای مژوهشا  داشات.  تواهاد بار در را نتیجه نو 

 تود اجتماع  وظایف که یاک  از آن است؛ سازمان های 

 و اجتمااع  ماذیری آثاار مسائوییت و م  دهناد انجا  را

ما   به دسات ای ویژه منافع مذیرند، م  را دتو محیط 

کارد.  ارائاه کمّ  مبایغ قایب در نم  توان را آنها که آورند

 بهبود کارکنان، بهتر ابقای و استخدا  به م  توان جمله از

هزیناه  صارفه جاوی  و سازمان  درون های گیری تصمیم

 بهبود و سها  داران با آن روابط و شرکت وجهه بهبود ها،

 بین که است شده مشخص واقع، کرد. در اشاره مای  بازده

 اجتماع  مسئوییت مذیری تجاری، اتمق و شرکت ارزش

 امر این.دارد وجود مثبت  رابطه مای  کارای  و شرکت ها

 باه کاه همانگوناه گاذاران سارمایه کاه ما  دهاد نشان

 در تاا دارناد تمایا هستند، وفادار تود شخص  ارزشهای

 مسئوییت مذیری آنها که کنند اریسرمایه گذ های  مکان

 افشا کرده باشند )تواجاوی و اعتماادی را تود اجتماع 

1394 .) 

 مسائوییت ماذیری از جدیادی ( ، مدل2012کمیدون )

 ماذیری مسئوییت را وآن نمود مطرح را شرکت  اجتماع 

 اهداف اینکه برای مدل این نامید. بر اسا  محور مشتری

 در مصرف کنندگان تقاضای هب باید تحقر یابد، سودآوری

 .شاود داده ماسا  اجتمااع  مسائوییت ماذیری زمیناه

 رفتارهاای در ساودآوری، ضامن ساازمان دراینصاورت،

 به م  کند، رکتمشامحیط   زیست و اجتماع  مسئوالنه

 و شاهرت باه اجتمااع ، مسئوییت مذیری به تعهد دییا

 محادوده و یابد م  دست عموم  فضای در باالی  اعتبار

 افازایش معناای باه که میدهد گسترش را تود تریانمش

 و اسات اجتمااع  ماذیری مسائوییت متقاضایان تعاداد

 اجتمااع  مسئوییت مذیری به بیشتری مایبندی بنابراین،

 ما  در و بیشتر مشتریان جذم به امر این م  کند.  میدا

 به صاورت چرته  این و م  انجامد افزونتر سودآوری آن،

  کاارو  یااتس، الناگ، باد. هاریس،ما  یا ادامه میوسته

( در تحقیق  با عنوان ترکیب اتمق باا مسائوییت 2019)

اجتماااع  در آمااوزش را انجااا  داده انااد. روش شناساا  

تحقیر از نظر هدف کاربردی و از نظار شایوه ی تجزیاه و 

تحلیا داده ها همبستگ  بوده است. ابزار جمع آوری داده 

یه و تحلیا داده ها بر ها مرسشنامه محقر ساتته بود. تجز

اسا  مدل سازی معادالت ساتتاری انجا  مذیرفت. یافته 

های تحقیر یاک  از آن بود که ترکیب اتمق یرفه ای با 

مسئوییت اجتماع  م  تواند بهاره وری داناش آماوزان را 

( 1395بهبود ببخشد. یبیب ، وظیفه دوست و جعفاری )

در  اجتماع  مذیری مسئوییت ارزیاب  در تحقیق  با هدف

 و شامای  رضوی، تراسان اسمم  آزاد دانشگاه وایدهای
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. دادناد آن انجاا  سانجش برای ایگوی  میشنهاد و جنوب 

 مرتباه باا علما  هیئات اعضاای تحقیار آمااری جامعه

 رضاوی، تراساان شاعب آزاد دانشگاه در باال به استادیار

 ابعاادمژوهشاگران در ایان مقایاه  باود جناوب  و شمای 

را باه  فنااوری و اتمقا  قاانون ، اقتصاادی، تانه،بشردوس

عنوان ابعاد مسئوییت مذیری اجتماع  دانشگاه ها معرفا  

 کرده اند؛ همچنین یافته های تحقیر نشان داد سطح ابعاد

 است.  متوسط سطح از مایینتر

 ایجااد در را مهما  نقاش هاا دانشاگاه به اینکاه با توجه

 موفقیات، باه اب یا دسات منظاور باه آینده نسا توانای 

 سااتت و اقتصادی رشد و شدن جهان  مدیده با رویاروی 

کنناد  م  ایفا جهان سراسر در مرد  برای مایدار ای آینده

اجتمااع  در  ماذیری و همینطور اهمیت باالی مسائوییت

 مسئوییت های مؤیفه دانشگاه ها، مژوهش یاضر به ارزیاب 

 ان مرداتت. مازندر اسمم  آزاد دانشگاه اجتماع  مذیری

 روش کار

تحقیر یاضر از نظر هادف کااربردی و از نظار شایوه      

جمع آوری داده ها در زمره تحقیقات میمایشا  قارار ما  

 آزاد  دانشاگاه یوایادها  علمئتیه یاعضا هیکلگیرد. 

 درجاات با  دانشگاه واید زدهیس در که مازندران  اسمم

 و متوساط بازر،، بازر،، اریبس جامع، مختلف  دانشگاه

 مشاوول 1397 -1396  لیتحص دو  مسالین در کوچک

نفار  1671تعداد کاا جامعاه ماژوهش . بودند سیتدر به

بودو یجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیاری کاوکران 

نفر بود بارآورد شاد. روش جماع آوری داده هاا باه  340

صورت به صورت میدان   باود. ابازار جماع آوری داده هاا 

 ، بییبئوییت مذیری اجتماع  دانشاگاه )مرسشنامه مس

 50بود. ایان مرسشانامه  (1396 یجعفر و دوست فهیوظ

سااؤای  بااوده و دارای ابعاااد مساائوییت بشاار دوسااتانه، 

گرایا ، مسائوییت مسئوییت اقتصادی، مسائوییت قاانون 

و مسئوییت فناوری م  باشد. روای  ظااهری  اتمق گرای 

هاای  کاه توساط  و سازه آن توسط کارشناسان و آزماون

محققان انجا  شد، تعیین و یاک  از روا بودن مرسشانامه 

بود. برای تعیین مایای  تحقیر از روش هماهنگ  منطقا  

 ریاتحق( اساتفاده شاد. در 1964بین سؤال ها )کرونباخ 

ابعاد ذکر شده توانساته اناد تاا ( 1396) گرانید و  بییب

کنناد. درصد متوییر بارون داد را میشا  بینا   73یدود 

برای تجزیاه و تحلیاا داده هاا، از روش آماار توصایف  و 

استنبا   استفاده شد. در بخش توصیف  از شاتص هاای 

گاارایش مرکاازی چااون میااانگین و نمااا و جااداول توزیااع 

فراوانا  و نمودارهااای مناساب اسااتفاده شاد.آزمون هااای 

استنبا   شاما کومویوگراف اسمیرنف تحلیا بار اساا  

اف  و تأییدی و تحلیا مسیر بود. ابازار تحلیا عامل  اکتش

و نار  افازار   SPSSتجزیه و تحلیاا داده هاا نار  افازار 

 آیمو  بود. 

 آگاهانه، رضایت اتذ شاما اتمق  موازین مژوهش این در

 همچناین. شاد رعایات رازداری و تصوص  یریم تضمین

 تماام  تکمیاا به تأکید ضمن ها مرسشنامه تکمیا زمان

 در ماژوهش از تارو  مورد در کنندگان شرکت ها، سؤال

 آنهاا باه و بودناد مختاار فاردی ا معاات ارائه و زمان هر

 امار ایان و میماند محرمانه ا معات که شد داده ا مینان

 اتاامق کااد بااا یاضاار مااژوهش. شااد رعایاات کاااممً نیااز

IR.IAU.TMU.REC.1399.312 شد ثبت. 

 یافته ها 

ه نموناه آمااری یافته های تحقیار گاواه آن اسات کا     

نفار زن )  131درصاد( و  47/61نفار مارد ) 209شاما 

 53/13نفاار مرباا  ) 46درصااد( ، رتبااه  علماا   53/38

نفر دانشایار  31درصد(ُ 18/76نفر استادیار )  259درصد(ُ

نفار  39درصاد(؛  18/1نفار اساتاد )  4درصد( و  12/9) 

نفار علاو  انساان   164درصد(،  47/11علو  کشاورزی )

 34درصاد(،  18/11نفر معمااری )  38درصد(،  24/48)

درصد( فن   12/19نفر ) 65درصد( و  10نفر علو  مایه ) 

تا  5نفر کمتر  34و مهندس  بوده اند. بر اسا  تحلیا ها 

سااال  15تااا  11نفاار بااین  103درصااد(،  10سااال ) 10

 71/34ساال ) 20تاا  16نفر بین  118درصد(،  29/30)

نفر  27سال و  25تا  21درصد(  06/17نفر ) 58درصد(، 

 سال سابقه کاری داشتند.  30تا  26درصد(  94/7)
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  بر اسا  تحلیاا دانشگاه یریمذ تیمسئویبررس  سازه 

عامل  اکتشاف  و تحلیاا عاامل  تأییادی ناو  اول و دو  

 مقاادار  ،نشااان انجااا  شااد. نتااای  نشااان داد کااه 

KMO و سااطح  869/0)کفایاات نمونااه باارداری( براباار

اساات.  0009/0ناااداری آزمااون کرویاات بارتلاات براباار مع

اجارای تحلیاا  ،بنابراین، عموه بر کفایات نموناه بارداری

عامل  بر مایه ماتریس همبستگ  مورد مطایعاه نیاز قاباا 

مااورد تحقیاار عامااا  15هااای ویاژه ارزش .اسااتتوجیاه 

کاه  2بزرگتار از بررس  شد؛ ارزش ویاژه ایان  عاماا هاا 

عهده دارند، ه یرات کا را بیصد از تودر 73مجموعا تقریبا 

و عاما  24/65برابر با ها ارزش ویژه عاما اول در میان آن

  عاامل ایاتحل  ینتاا1 جدول.اساتباوده  97/1مانزدهم 

 یهاااز مؤیفاه کیاهار   بارعامل زانیم نییو تع  اکتشاف

  که با روش عواما اصل  دانشگاه یریمذ تیمسئوی  اصل

 نشان م  دهد.شده است،  نجا ا ماکسیو با دوران وار

 یدانشگاه یریپذ تیمسئولشده توسط  نییتب انسیعوامل استخراج شده و درصد وار. 1جدول 

Table :1 Extracted factors and percentage of variance explained by academic responsibility 

 مولفه

 هیاول ژهیو ریمقاد
استخراج  یعامل یمجموع توان دوم بارها

 شده

بعد از  یعامل یمجموع توان دوم بارها

 ماکسیچرخش وار

 کل
در صد از 

 انسیوار

درصد از 

 انسیوار

 یتجمع

 کل
در صد از 

 انسیوار

درصد از 

 انسیوار

 یتجمع

 کل
در صد از 

 انسیوار

درصد از 

 انسیوار

 یتجمع

1 12.08 24.65 24.65 12.08 24.65 24.65 3.04 6.20 6.20 

2 3.99 8.14 32.79 993.  8.14 32.79 2.90 5.92 12.12 

3 2.69 5.49 38.28 2.69 5.49 38.28 2.74 5.59 17.72 

4 2.16 4.41 42.69 2.16 4.41 42.69 2.67 5.45 23.17 

5 2.01 4.11 46.80 2.01 4.11 46.80 2.61 5.32 28.49 

6 1.74 3.55 50.35 1.74 3.55 50.35 2.60 5.32 33.81 

7 1.68 3.43 53.78 81.6  3.43 53.78 2.53 5.15 38.96 

8 1.51 3.07 56.85 1.51 3.07 56.85 2.40 4.91 43.87 

9 1.33 2.72 59.58 1.33 2.72 59.58 2.32 4.74 48.60 

10 1.33 2.71 62.29 1.33 2.71 62.29 2.28 4.65 53.26 

11 1.20 2.44 64.73 1.20 2.44 64.73 2.26 4.61 57.87 

12 1.11 2.27 67.00 .111  2.27 67.00 2.23 4.55 62.42 

13 1.09 2.22 69.22 1.09 2.22 69.22 2.22 4.52 66.94 

14 1.02 2.08 71.29 1.02 2.08 71.29 1.99 4.06 71.00 

15 0.97 1.97 73.27 0.97 1.97 73.27 1.11 2.27 73.27 

 

 15 ویژه هایارزش شود م  ممیظه 1 جدول در چنانچه

 73 باایتقر مجموعاا کاه 2 از زرگتارب ر؛یتحق مورد عاما

 ارزش هااآن میان در دارند، بعهده را کا راتییتو از درصد

 باوده 97/1 مانزدهم عاما و 24/65 با برابر اول عاما ویژه

 .است

،  عوامااا اسااتخراج  براسااا  دوران 1مطااابر جاادول 

عاماا تعیاین شاده  15شاود کاه مشخص ما  وایماکس

. 2)دو گویااه(،  دانشااگاه  ایتاازا  اجتماااع. 1: عبارتنااد از

  مل- نقش محل. 3)چهار گویه(،  تعاما دانشگاه با جامعه

  یدر راستا ستیز طیمح. 4  )چهار گویه( ایملل نیب

 

  )سه گویاه(، عدایت اجتماع. 5)سه گویه(،  داریتوسعه ما

سممت و . 7)سه گویه(  جامعه یتوجه به منافع اقتصاد. 6

 یجاه باه توساعه اقتصاادتو. 8  )سه گویه(، مای تیشفاف

. 10)چهاار گویاه(،  ایتزا  به قاانون. 9)سه گویه(،  جامعه

ی )ساه اتمق یرفه ا. 11)سه گویه(،  کردن قانون ریفراگ

. 13)سه گویاه(  ایترا  به ارزش ها و هنجارها. 12گویه(، 

ی )سه گویاه( گسترش نوآور. 14ی  )سه گویه(، ماس  گو

نظار گرفتاه شاده  ی )ساه گویاه( دردانش اقتصاد. 15و 

از مرسشانامه یاذف  46و  29است. به  ور کل  سؤاالت 
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 مسائوییت ماذیری دانشاگاه شده و در نهایت به بخاش 

سؤال تبدیا شد. همچنین بررسا   47مرسشنامه با تعداد 

نشان را در یایت ضرایب استاندارد  گیری سازهاندازه مدل 

 836/0و  914/0ترتیاب ه با CFI ،GFI، که مقادیر داد

و نسابت کاای  047/0نیز برابر با  RMSEAبوده، مقدار 

(. در 744/1) بود 3دو به درجه آزادی نیز عددی کمتر از 

 رای  شده جهت سنجش مسئوییت ماذیری  نتیجه سازه

مقاادیر باه همچناین  رساد.نظر م ه دانشگاه  مناسب ب

مرسشانامه و آیفای کرونبااخ  CRو  AVEدست آمده از 

 .شدتأیید نشگاه  مسئوییت مذیری دا

مسئوییت مذیری دانشگاه  از یحااظ مایاای  مرکاب  سازه

در هر سه معیار دارای وضعیت مناسب و قابا قبوی  باوده 

باه  تحلیا عامل  مرتبه دو با استفاده از همینطور   است.

مسائوییت ماذیری تبیین کنندگ  هر یک از عواما اصل  

أثیر هار یاک برای تعیین ت مرداتته شده است.  دانشگاه 

از متویرهای و ضرایب اهمیت آنها از تحلیا عامل  مرتباه 

اساتفاده شاد. جهات  tدو  و ضرایب اساتاندارد و مقاادیر 

هاای کاای دو، شااتص بررس  کفایت مدل نیز از شاتص

برازش هنجاار شاده، شااتص بارازش تطبیقا ، شااتص 

نیکوی  بارازش، ریشاه مربعاات تطاای بارآورد، شااتص 

عدیا شده، شاتص برازنادگ  افزایشا  و نیکوی  برازش ت

ویژگا   1 شاکاشاتص برازش هنجار نشده استفاده شد. 

  عاامل ایتحلهای متویرها و ضرایب اهمیت آن بر اسا  

  ما نشاان را دو  متویر مسئوییت مذیری اجتماع  مرتبه

 دهد

 
 ستاندارددر حالت ضرایب ا مسئولیت پذیری دانشگاهی. مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم 1شکل 

Figure1. Second-order factor analysis model of academic responsibility in the case of standard 

coefficients 
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ضاریب دو ،  مرتبه عامل  تحلیا از یاصا نتای  اسا  بر

تعاماا دانشاگاه،  اجتمااع  ایتازا  استاندارد متویر عامل 

 محایط ایمللا ، نبای ملا -محل  ، نقشدانشگاه با جامعه

 به توجه اجتماع ، عدایت مایدار، توسعه راستای در زیست

 کاردن فراگیار قاانون، باه ایتازا  جامعاه، اقتصادی منافع

هنجارهاا،  و هاا ارزش باه ایتارا  ای، یرفه اتمق قانون،

اقتصاادی در تبیاین  دانش نوآوری، گسترش گوی ، ماس 

، 67/0 برابار بااباه ترتیاب  ،مسئوییت مذیری دانشاگاه 

64/0، 50/0 ،66/0 ،59/0 ،68/0، 73/0 ،67/0 ،46/0 ،

همچنااااااین  65/0و  70/0، 49/0، 39/0، 42/0، 65/0

، 774/7، 576/8، 454/10براباار بااا بااه ترتیااب  tمقاادار 

919/9 ،212/9 ،223/10 ،495/11 ،984/9، 411/6 ،

 310/10 و 629/11، 821/7 ،433/6، 772/6 ،310/9

نتیجاه اینکاه،  بود 05/0تر از مک P-Valueبوده و مقدار 

عواماا ذکار شاده در در تحقیار،  ماساخگویاناز دیدگاه 

 .تبیین مسئوییت مذیری دانشگاه  مؤثرند

بندی عواما تبیین کننده مسائوییت ماذیری برای اویویت

دانشگاه  با توجه ضرایب استاندارد تحلیا عاامل  مرتباه 

و  ساممتگاردد کاه متویار ممیظه م  1دو  در جدول 

ایترا  به ارزش ها و   در اویویت اول و متویر مای تیشفاف

 .گیرددر اویویت نهای  قرار م  هنجارها

 مسئولیت پذیری دانشگاهیمدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم های برازش شاخص .2جدول 

Table2. Fits of the second-order confirmatory factor analysis model of academic responsibility 

 مطلوبیت مقدار یافته پژوهش مقدار قابل قبول هاشاخص

کای دو )
2

 تأیید مدل 2122.638 - (مجذور کای

P-Value - 0.000  تأیید مدلعدم 

Df )0 )درجه آزادیdf
 تأیید مدل 1019 

df

2

 
3

2


df



 

 تأیید مدل 2.083

RMSEA RMSEA < 1/0 0.057 تأیید مدل 

NFI NFI > 8/0 0.867 لتأیید مد 

AGFI AGFI> 8/0 0.763  تأیید مدلعدم 

GFI GFI> 8/0 0.786  تأیید مدلعدم 

CFI CFI > 8/0 0.863 تأیید مدل 

IFI IFI > 8/0 0.864 تأیید مدل 

SRMR .تأیید مدل 0.092 هرچه به صفر نزدیکتر باشد 

 

ی گردد، مقدار آمااره ممیظه م 2همانطور که در جدول 

، درجۀ آزادی مدل نیز برابر 638/2122دو در مدل  -کای

اسات  661/2است که یاصا نسبت آنها برابر با  1019با 

هاای که مقدار قابا قبوی  است. از  رفا  دیگار شااتص

 همگ  در ید ، NFI ،CFI ،IFI، برازندگ  ایگو مانند

 

 

 

 

نیاز  SRMRقابا قبول و مناسب قرار دارناد و شااتص 

شاتص هاای گارایش مرکازی و ، 3جدول  است. 063/0

مراکندگ  را برای متویرهای مربوط به مسائوییت ماذیری 

     اجتماااع  را در مراکااز دانشااگاه  مااورد مطایعااه نشااان 

دهد همان  ور که مشاخص اسات ایان شااتص هاا م  

( را نشاان ما  3یکایت از وضعیت متوسط ) با میاانگین 

 دهند.
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 مسئولیت پذیری دانشگاهی های توصیفی متغیرهای مربوط به. شاخص3جدول 

Table 3. Descriptive indicators of variables related to academic responsibility 

 انحراف از معیار مد میانه میانگین متغیرهای تحقیق

 0.88 3.00 3.00 2.73 التزام اجتماعی دانشگاه

 0.72 3.00 3.00 3.10 جامعه با دانشگاه تعامل

 0.94 3.00 2.75 2.84 المللی نبی ملی-محلی نقش

 0.76 3.00 3.00 3.19 پایدار توسعه راستای در زیست محیط

 0.88 3.33 3.33 3.29 اجتماعی عدالت

 0.88 3.67 3.33 3.35 جامعه اقتصادی منافع به توجه

 0.88 3.00 3.00 3.14 مالی شفافیت و سالمت

 0.88 3.00 3.33 3.31 جامعه اقتصادی توسعه به توجه

 0.73 3.00 2.75 2.82 قانون به التزام

 0.84 2.00 2.67 2.65 قانون کردن فراگیر

 1.10 3.00 3.00 2.92 ای حرفه اخالق

 1.01 2.00 3.00 2.96 هنجارها و ها ارزش به احترام

 0.98 5.00 3.67 3.61 گویی پاسخ

 0.87 3.00 3.00 2.78 نوآوری گسترش

 0.86 3.00 3.00 3.13 اقتصادی دانش

 0.52 2.99 3.07 3.05 دانشگاهی پذیری مسئولیت

 

از سوی دیگر بررس  استبا   متویرهای مسوییت مذیری 

مقادار  نیز نشان م  دهد  کاه  tاجتماع   بر اسا  آماره 

کاه  p-valueو مقادار ایتماال  92/1برابار باا  tی آماره

) کاه بیاان ما  دارد است، فرضایه صافر  05/0تر از بیش

شده و نتیجه اینکاه،  است( تأیید 3مویفه ها برابر میانگین 

وضاعیت موجاود متویار ، های ماژوهشآزمودن از دیدگاه 

 ید متوساط باوده اسات. در مسئوییت مذیری دانشگاه ،

 مورد تایید است.

 بحث و نتیجه گیری

 تأثیرگاذارترین جملاه از بادون شاک دانشاگاه هاا     

 گساترش و توساعه در کاه اجتمااع  اناد ساازمانهای

 دارناد. هنجارهاای بسازای  اجتمااع  ساهم هنجارهاای

 از کاه شاد تواهناد در  زمان  جامعه در شده مذیرفته

گیرناددر ایان  قارار توجاه مورد محور دانش نهادی جانب

 جملاه ازمیاان ما  تاوان گفات دانشاگاه آزاد اسامم  

 و توسعه در که است اجتماع  هایسازمان تأثیرگذارترین

 . هدف دارد بسزای  سهم ع اجتما هنجارهای گسترش

 

 مؤیفه هاای و ابعاد موجود وضعیت بررس  مژوهش یاضر

ماساخگویان  نظرهای اسا  بر اجتماع  مسئوییت مذیری

وایادهای دانشاگاه  آزاد  به عنوان اعضای هیئت علما 

هاای بود. بررس  مؤیفه ها نشان داد از بین مؤیفه مازندران

ماا دانشاگاه باا تعامسئوییت مذیری دانشگاه  متویرهای 

عادایت ، داریاتوساعه ما یدر راساتا ستیز طیمح، جامعه

جامعااه سااممت و  یتوجااه بااه منااافع اقتصاااد ، اجتماااع

، جامعااه یتوجااه بااه توسااعه اقتصاااد ، مااای تیشاافاف

ماسااخگوی  و دانااش اقتصااادی دارای وضااعیت موجااود 

باشند، سایر متویرها در مناسب )بیشتر از ید متوسط( م 

تر از یاد متوساط( یاا در یاد متوساط ید نامناسب )کم

اند و در مجماو  وضاعیت موجاود متویار مسائوییت بوده

 و نجاات  ید متوساط باوده اسات. در مذیری دانشگاه ،

 موردمطایعه یهادانشگاه که دادند نشان(، 2011) دیگران

 مسائوی  یهاشااتص در کاماا  وربه اندتوانسته ایشان

 یهادانشاگاه اماا .ینادنما اتذ را امتیاز یداکثر ،یریتحذ

 درصاد 50 یادود یاضار داتلا  ارزیاب  در شده بررس

. دارد تأماا جاای که اندداده اتتصاص به تود را امتیازها
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  طیمحستیز و اقتصادی یهاتییما بح  در   ورکلبه

کمّ  بااالتر از  امتیازی  موردبررس یهادانشگاه جامعه، از

 یها بررس با مطایعه این نتای ؛ اندنموده کسب متوسط را

( همخوان  ندارد. از ساوی دیگار 2011) دیگران و نجات 

ی شااافع  و عزیاازی هاافتااهی ایاان تحقیاار بااا یهاافتااهی

 در  موردبررسا یهادانشاگاه کاه( که معتقدناد 1392)

 جامعاه، از  طیمحساتیز و اقتصاادی یهاتییما بح 

 بهتار عباارت به. اندنموده کسب اهمال سطح در امتیازی

 یریمذتیمسائوی میازان در موردمطایعاه یهادانشاگاه

 تفااوت دنیاا برتار یهادانشاگاه سایر به نسبت اجتماع 

 است. باه نظار ما  رساد باه راستاهم رادارند یدار معن

 بارون ساازمان ، و درون مطلاوم تصاویر ایجااد منظاور

 اجتماع  تأثیرات و میامدها مستمر ارزیاب  به باید دانشگاه

 ساند اسات الز  راستا این در .بپردازد تود یاستراتژیها

 را تاود وبلندمادت اساتراتژیک برنامه های و انداز چشم

 و داتل  ذینفعان تمام  مشارکت جلب با و کرده بازنگری

 بپردازد. اصمح آنها به دانشگاه تارج 

از جمله نقاط ضعف مژوهش یاضر ما  تاوان باه محادود 

دران اشااره کارد. بودن جامعه آمااری آن باه اساتان مازنا

 ارزیااب  ماورد در تحقیقاات همچنین با توجه باه کمباود

 این اهمیت به توجه با و دانشگاه  مذیری مسئوییت سطح

یاوزه ما   این در بیشتر چه هر ریزی برنامه برای موضو 

توان انتخام صحیح موضو  مژوهش را از جمله نقاط قوت 

 مژوهش دانست.
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ارزیاب  مؤیفه های مسئوییت مذیری اجتماع  دانشگاه آزاد اسمم  مازندران بود. هدف مزوهش یاضر  چکیده:

  دانشگاه یوایدها  علم ئتیه یاعضاروش شناس  تحقیر بر اسا  مطایعات کمّ  و  رح میمایش  بود. 

نفر 340نفر بود. یجم نمونه  1671به تعدا د 1397 -1396  لیتحص دو  مسالین در مازندران  اسمم آزاد

برآورد شد. جمع آوری داده ها با استفاده از مرسشنامه مسئوییت کوکران  آنمیننمونه  بود که بر اسا  روش 

روای  ظاهری و سازه آن ( صورت گرفت. 1396مذیری اجتماع  دانشگاه ، یبیب ، وظیفه دوست و جعفری )

توسط کارشناسان و آزمون های  که توسط محققان انجا  شده است. تعیین و یاک  از روا بودن مرسشنامه م  

( و ضریب مایای  1964باشد؛ برای تعیین مایای  تحقیر از روش هماهنگ  منطق  بین سؤال ها )کرونباخ 

شد. روش تجزیه و تحلیا داده ها تحلیا عامل   مرکب و ضریب میانگین واریانس استخرا  شده استفاده

وضعیت ، های مژوهشآزمودن دیدگاه بوده است. یافته های تحقیر نشان داد tاکتشاف ، تأییدی، و آزمون 

 مؤیفه های بین همچنین بر اسا  نتای  از ید متوسط بوده است. در موجود متویر مسئوییت مذیری دانشگاه ،

 عدایت مایدار، توسعه راستای در زیست محیط جامعه، با دانشگاه تعاما متویرهای دانشگاه ، مذیری مسئوییت

 ماسخگوی  جامعه، اقتصادی توسعه به توجه مای ، شفافیت و سممت جامعه اقتصادی منافع به توجه اجتماع ،

 ید در متویرها سایر م  باشند.( متوسط ید از بیشتر) مناسب موجود وضعیت دارای اقتصادی دانش و

 مذیری مسئوییت متویر موجود وضعیت مجمو  در بوده اند و متوسط ید در یا( متوسط ید از کمتر) نامناسب

 .است بوده متوسط ید در دانشگاه ،

 مازندران مسئوییت مذیری اجتماع ، مسئوییت مذیری دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسمم  واژگان کلیدی:
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