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چکیده
با گسترش لزوم نقشآفرینی مؤثرتر دانشگاهها و مراکز علمی نوین در حل مسائل اجتماعی
و رفع نیازهای جامعه ،این پژوهش ضمن شناسایی و تحلیل بازیگران و ذینفعان مختلف در
حوزه مسئولیت اجتماعی دانشگاهی ،به شناسایی و سنجش شاخصهای ارزیابی مسئولیت
اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر تحلیل ذینفعان پرداخته است .این پژوهش با رویکرد کیفی و
روش تحلیل محتوا انجام شده است .بهمنظور جمعآوری اطالعات ،مصاحبههای نیمه
ساختاریافته با برخی از مدیران مجرب دانشگاهها و پژوهشگاهها که تجربه عینی و عملی در
خصوص مسئولیت اجتماعی دانشگاهی داشتهاند صورت پذیرفته است و جامعه آماری 9 ،نفر
از مدیران در دانشگاهها و پژوهشگاهها بوده است که به روش نمونهگیری هدفمند و
بهرهگیری از روش گلوله برفی انتخابشدهاند .یافتههای پژوهش در دو حوزه ابعاد کلیدی
مسئولیت اجتماعی دانشگاهی و شاخصهای سنجش آن در هفت گروه بازیگران و ذینفعان
استخراجشدهاند که از مهمترین ابعاد آن مشارکت ،ارتباطات از نظر دانشجویان و توسعه و
آموزش از دید کارکنان است.
واژگان کلیدد  :مسئئولیت اجتمئاعی ،مسئئولیت اجتمئاعی دانشئگاهی ( ،)USRشئاخصهای
سنجش ،ارزیابی بازیگران و ذینفعان
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 2استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
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مقدمه
درحالیکه هنوز هئم اجمئا ملئی در خصئوص تعریئف دقیئ مفهئوم مسئئولیت اجتمئاعی
دانشگاهی وجود ندارد ،مسئولیت اجتماعی در همه نهادهای عمومی توجه جئدی را بئه خئود
جلب کرده است .فقدان یک تعریف یکسان نباید بهعنوان یک مانع یئا مشئکلی تلقئی شئود
بلکه نشانگر یک بخئش آمئوزش عئالی پویئا اسئت کئه در آن تنئو و آزادی آزمئایش بئا
رویکردهای مختلف امکان ظهور برنامههای قوی را فراهم میآورد .بحث و پئژوهش مئداوم
برای تجزیهوتحلیل آنچه آموخته شده است به ایدههای جدید و مداخالت جدیئد میانجامئد.
در این روند ،نقش آموزش عالی در پرداختن به توسعه اجتماعی و اقتصادی تقویت میشئود.
در شرایط فعلی دانشگاه از پیشرانهای کلیدی برای ایجاد تحوالت علمی و فناوری شئناخته
میشوند و از ظرفیت خود برای آموزش مهارتهای پاسخگویی به تغییر شرایط اقتصئادی و
اجتماعی استفاده میکنند و سهم بسزایی در توزیع عدالت و دمئوکراتیزه کئردن جامعئه ایفئا
میکنند .امروزه موضو افزایش مشارکتهای جامعه در آموزش عالی بسیار موردتوجئه قئرار
گرفته است و روندها حاکی از افزایش قابئلتوجهی از موضئوعات مئرتبط بئا تجاریسئازی
آمئئوزش عئئالی و مسئئئولیت اجتمئئاعی دانشئئگاهی هسئئتند (مئئوری 2004 ،3و واسیلسئئکو و
همکاران .)2010 ،4با وجود این برخی از دانشگاههای سئنتی همئواره بئر فراینئدهای سئنتی
تأکید دارند و تمرکز اصلی خود را بر گسترش میزان جذب دانشجو و آموزش عالی گذاشتهاند
(هولیستر و همکاران )2012 ،5و همچنئین برخئی محققئان را بئه ایئن نکتئه واداشئتند کئه
دانشگاهها چیزهای مهمی را دارند از دست میدهند (باسکن.)2016 ،6
جدا از مسئله پاسخگویی دانشگاهها به جامعه و سایر ذینفعان ،مسئولیت اجتماعی دانشگاهی
نقش مهمی را در توسعه اجتماعی بازی میکند .هئررا )2018( 7معتقئد اسئت کئه مدرسئان
دانشگاهی میبایست بسیار خالق بوده و تالش کنند تا بتوانند از استراتژیهای میانرشتهای
در کمک به توسعه پایدار برای مئردم اسئتفاده کننئد و در ایئن مسئیر مسئئولیت اجتمئاعی
دانشگاهی یک روش مناسب تلقی میشود .چراکئه مسئئولیت اجتمئاعی دانشئگاهی شئامل
مجموعهای از فرآیندها و فعالیتها است که به هماهنگی و ارتباط بیشتر دانشگاه و نیازهئای
اجتماعی همراه با تحکیم حلقههای اخالقی قوی کمک میکند .هررا بئا بررسئیهای انجئام
شده ،زمان حاضر را مهمترین زمان برای توجه به مسئولیت اجتماعی دانشگاهی میشئمارد.
چراکه معتقد است جهانیسازی و توجئه بیشازحئد بئه توسئعه اقتصئادی باعئث شئده کئه
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بیماریهای اجتماعی فراوانی در جامعه فراگیر شود که دانشگاهها باید با دانش خود بئه حئل
این مشکالت بپردازند .هررا معتقئد اسئت کئه جهانیسئازی و مئدلهای نئئولیبرال توسئعه
اقتصادی منجر به ایجئاد بحرانهئای بئزر اجتمئاعی شئده اسئت و مسئئولیت اجتمئاعی
دانشگاهی بهعنوان یک ضرورت کلیدی باید به دانشگاهها کمک کند تا با ارائئه راهحلهئای
نوآورانه نسبت مسائل پیچیده موجود ،در سطوح ملی و منطقهای به حل آنها بپردازند (هررا
و همکاران .)2018 ،بر اساس دیدگاه واسیلسکو ( )2010دانشگاهها نیز باید هماننئد بنگاههئا
که مسئولیت اجتماعی بنگاهی دارند ،مسئولیت اجتماعی دانشگاهی داشته باشند (واسیلسکو
و همکاران)2010 ،؛ بنابراین مسئولیت اجتماعی دانشئگاهی مأموریئت سئنتی دانشئگاهها را
بازتعریف میکند تا بتواند به بهبود کیفیت زندگی انسانها و برطرف کردن نیازهای اجتماعی
جهئئت دهئئد (هئئررا و همکئئاران 2018 ،و واتسئئون و همکئئاران .)2011 ،همچنئئین آلئئوارز و
همکاران )2020( 8با بررسی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی در مدارس کسئبوکار بئه دنبئال
ارائه راهکارهایی برای یکپارچهسازی منش و تفکئر مسئئولیت اجتمئاعی در زیرسئاختهای
مدیریت و فرهنگی مراکز علمی بودند و در انتها دو معیار اندازه سازمان و گستره جغرافیئایی
اطراف آن را از منظر اثربخشی اجتماعی موردبررسی قرار دادند (آلئوارز و همکئاران.)2020 ،
چن و وانکالی ( )2020نیز در پژوهش دیگری با بررسئی تأسئیس یئک دانشئگاه در چئین
بهعنوان مطالعه موردی پژوهش خود ،به بررسی و تجارب حاصل از عملکرد دانشگاه در ارائه
مسئولیت اجتماعی خود نسبت به کارکنان دانشگاه و بهویژه مسائل اقتصادی حاکم بر آنهئا
پرداختند و ضعفهای موجود در این خصوص را مورد شناسئایی قراردادنئد و بئهعنوان درس
آموخته مطرح نمودند (چئن و فرانئک .)2020 ،9همچنئین الرایئن و مینئ ( )2019نیئز در
پژوهش خود ضمن بررسئی چنئد دانشئگاه آسئیایی بئه بررسئی ابعئاد مسئئولیت اجتمئاعی
دانشگاهها با میزان نقشآفرینی در توسعه پایدار بیشئتر از منظئر محیطزیسئتی ،اجتمئاعی و
اقتصادی پرداختند .نتایج پژوهش آنهئا نشئان داد کئه بئا وجئود نقشآفرینئی مئؤثر تئأثیر
مسئولیت اجتماعی دانشگاهی بر رشد توسعه پایئدار ،همچنئان فاصئله قابئلتوجهی در ایئن
دانشگاهها میان یکپارچهسازی تفکر مسئولیت اجتماعی بر روند آموزش تحصیالت تکمیلی و
ساختار این آموزشها وجود دارد (سیماکو و تی .)2019 ،10فرهادی راد و همکاران ( )1399به
شناسایی و واکاوی مفهوم مسئولیتهای اجتمئاعی دانشئگاهها پرداختنئد .ایئن پئژوهش بئا
بررسی دانشگاههای استان خوزستان ،به روش مصاحبههای نیمه ساختاریافته و با بهرهگیری
از الگوی کارول به شناسایی  20مقوله محوری در حوزه مسئولیتهای اجتمئاعی دانشئگاهی
پرداختند .اقدام پور و همکاران ( )1398در پژوهش خود به بررسی تجارب زیسته دانشجویان
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از مسئولیتپذیری اجتماعی در دانشگاه پرداختند .پژوهش فوق با روش پدیدارشناسئی و بئر
اساس مصاحبه با دانشجویان دانشگاههای آموزش عالی انجام شده است .درنهایئت در ایئن
پژوهش با روش نظریه داده بنیاد و کدگذاری باز و محوری 7 ،مقوله اصلی (فضای حاکم بئر
آموزش عالی ،اصئول حئاکم بئر آمئوزش عئالی ،عوامئل زمینهسئاز مسئئولیتپذیری ،درک
همدالنه ،نقشپذیری و مشارکت ،ارزشمئداری و سئاختار اجتمئاعی دانشئگاه) و  71مقولئه
فرعی در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاهی استخراج گردید .علی محمدلو و همکئارانش
( )1393به بررسی مؤلفههای مسئولیت اجتماعی دانشگاهها با استفاده از تکنیک دلفی فئازی
پرداختند و دانشگاه شیراز را بهعنوان مطالعه موردی خئود موردبررسئی قئرار دادنئد .در ایئن
پژوهش با بررسیهای صورت گرفته و با نظر خبرگان درنهایئت  18شئاخص بئرای اجئرای
مسئولیت اجتماعی دانشگاهی بر اساس بررسی ادبیات و نظرات خبرگان استخراجشده اسئت.
امینئی و همکئاران ( )1392در پژوهشئی تحئت عنئوان " ارزیئابی میئزان مسئئولیتپذیری
دانشجویان دانشگاه" به ارزیابی میزان مسئولیتپذیری دانشجویان دانشگاه کاشان پرداختند.
نتایج این پژوهش نشان داد بین میزان مسئولیتپذیری دانشجویان برحسب جنسیت ،تفاوت
معنادار وجود ندارد اما این تفاوت برحسب رشته تحصیلی و مقطع تحصئیلی معنئادار اسئت و
همچنین نتایج بیانگر این بود که دانشجویان تمایل زیادی بر این موضو دارند که هر کاری
را به بهترین نحو انجام دهند و بهموقع تمام کنند؛ به قوانین دانشگاه پایبند و متعهد باشئند و
خود را در حفظ اموال و داراییهای دانشگاه مسئول میدانند .حساس یگانه و برزگئر ()1392
در پژوهش خود به بررسئی مؤلفئهها و شئاخصهای بعئد اجتمئاعی مسئئولیت شئرکتها و
وضعیت موجود آن در ایران پرداختند .نتایج این پژوهش نشان دادند که مهمترین مؤلفههای
ابعاد اجتماعی از منظر انتظارات ذینفعان شامل اخئالق کسئبوکار ،فسئاد و رشئوهخواری و
مشارکت در توسعه جامعه است .در این پژوهش تالش شده است تا با بررسی تجارب موفئ
بینالمللی دانشگاهها و مراکز علمی در خصوص مسئولیت اجتماعی دانشئگاهی ،بئا شئناخت
دقی ذینفعان و عوامل کلیدی مؤثر بر اتخاذ سیاستهای مسئولیت اجتماعی دانشگاهی هر
یک از آنها به شناخت معیارهای پایش مسئولیت اجتماعی دانشگاهی بئر مبنئای ذینفعئان
مختلف صورت پذیرد .لذا در ادامه پئس از مئرور ادبیئات و مئدلهای مطرحشئده در حئوزه
مسئولیت اجتماعی شئرکتی و دانشئگاهی ،بئه تحلیئل یافتئهها و ارائئه شئاخصها پرداختئه
میشود .با توجه به دیدگاههای مختلفی که درباره نهاد یا عامل پاسخ شونده از شرکت وجود
دارد ،تعاریف متفاوتی از مسئولیتپذیری شرکتها ارائهشده است .گروهی مسئولیت اجتماعی
را پاسخگو بودن یک شرکت به افراد ذینفع آن شرکت در برابر کارهئا و تصئمیمات صئورت
گرفته توسط آن شرکت میدانند .منظور از افراد ذینفع کسانی هستند که چه در سطح محلی
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چه در سطح بینالمللی از فعالیتهئای شئرکت تأثیرپذیرنئد (بیکئر .)2004 ،11لئی)2000( 12
مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف میکنند که« :مسئئولیت اجتمئاعی ،مجموعئه وظئایف و
تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعئهای کئه در آن
فعالیت میکند انجام دهد» (لئی .)2000 ،دیئویس )2007( 13معتقئد اسئت کئه« :مسئئولیت
اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد بهوسیله مدیران سازمانهای تجاری بخش خصوصی که
آنگونه تصمیمگیری نمایند که در کنار کسب سود برای مؤسسه ،سطح رفاه کل جامعئه نیئز
بهبود یابد» (دیویس و همکاران .)2007 ،مسئولیت اجتماعی دانشگاهی جنبش جهانی قئوی
و رو به رشدی است که با چشمانداز و استراتژی مشترک قابلتوجه و همچنین تنو زمینه و
رویکرد مشخص میشود .مشارکت دانشگاه و جامعه یک پیشنیئاز اساسئی بئرای موفقیئت
استراتژیهای مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه است و بهترین حالت زمانی اتفاق میافتد کئه
دانشئئگاهها همکاریهئئای متقابئئل و تعئئاملی را بئئا سئئایر ذینفعئئان جامعئئه برقئئرار کننئئد.
مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه برای دانشگاههایی است که فراتئر از تعهئدات قئانونی خئود
برای مدیریت تأثیر خود بر محیطزیست و جامعه برنامهریزی و اقئدام میکننئد .ایئن شئامل
چگونگی تعامل دانشگاهها با ذینفعان اصلی ازجمله دانشجویان ،کارمندان ،نهادهای دولتی/
بودجه ،دانشگاههای همکار ،جوامع ،محیطزیست و تأمینکنندگان است کئه بایئد بهصئورت
دلسئئوزانه و مسئئئوالنه بئئرای دسئئتیابی بئئه پایئئداری دانشئئگاه صئئورت پئئذیرد (چئئن و
همکارانش .)2015،بررسی موارد مطالعه نشان میدهد که با وجود تنو روشها و رویکردهئا
در مسئولیت اجتماعی دانشگاهی ،چشماندازها و استراتژیهای کلی در این خصوص مشترک
هستند و کنار هم قرار دادن این تفکرات ،نشاندهنده یک تعهئد مشئترک عمیئ بئا حئوزه
مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه از سئوی ایشئان اسئت .گسئترش ایئن فعالیتهئا میتوانئد
همکاریهای بینالمللی و تداوم نوآوریها را به ارمغان بیاورد .ایئن انرژیهئا و حرکتهئای
حیاتی حاکی از آن است که هریک از موارد نهادینهشده نشاندهنده آن است کئه چشئمانداز
برای توسعه بیشتر این رویکردها و برنامههای مسئولیت اجتماعی دانشگاهها مناسئب خواهئد
بود .همچنین توسعه همکاریهای داخل دانشگاهی نیز رو به افزایش و بهبود اسئت (چئن و
همکاران 2015 ،و شک و همکاران.)2017 ،14
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روششناسی
در این مطالعه از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است .بئهمنظور
جمعآوری اطالعات ،مصاحبههای نیمه ساختاریافته با برخی از مدیران با تجربه دانشگاهها و
پژوهشگاهها که تجربه عینی و عملی در خصوص مسئولیت اجتماعی دانشگاهی داشئتهاند و
یا در فعالیتها با آنها آشنایی داشته یا ضئرورتش را احسئاس کردهانئد ،صئورت پئذیرفت.
جامعه آماری مربوطه بر اساس دسترسی و اطالعات محق از جامعه علم و فناوری کشئور و
همچنین بررسی گزارشهای ارائهشده از سوی دانشئگاهها و پژوهشئگاهها بئه وزارت علئوم،
تحقیقات و فناوری در ارتباط با آنها با جامعئه ،شناسئایی و انتخابشئدهاند .درنهایئت ایئن
پژوهش نه نفر از مدیران با تجربهی باالی مئدیریتی در دانشئگاهها و پژوهشئگاهها کئه در
جدول ذیل نیز آمده است بهعنوان نمونه برای مصاحبه انتخئاب شئدند .لئذا روش انتخئاب
نمونهها نمونهگیری هدفمند بوده که در آن پژوهشگر با توجه به اهداف تعیینشده و آگاهانه
افراد را برگزیده است.
فهرست افراد مصاحبه شده در جدول ذیل آمده است .در مصاحبهها ضئمن تشئریح ابعئاد و
تعاریف مسئولیت اجتماعی دانشگاهی ،مصاحبه شنوندگان به تشریح برنامهها و اقدامات خود
در ابعاد مختلف موارد مرتبط پرداخته و از منظئر ذینفعئان مختلئف تشئریح کردهانئد .نتئایج
مصاحبهها پس از ثبت و ضبط بهمنظور استخراج شاخصهای مسئولیت اجتماعی دانشگاهی،
کدگذاری شدند.
جدول شماره  .1اطالعات مربوط به مشارکتکنندگان در مصاحبه
ردیف

کد

مدرک

سابقه مدیریت در

مصاحبهشونده

تحصیلی

دانشگاه/پژوهشگاه

سمت در سازمان متبوع

تاریخ
مصاحبه

1

A1

دکتری

 12سال

مدیر ارتباط با صنعت

99/02/14

2

A2

دکتری

 15سال

مدیر گروه کارآفرینی

99/02/22

3

A3

دکتری

 11سال

رئیس اداره کارآفرینی

99/02/22

4

A4

دکتری

 22سال

مدیر مرکز نوآوری و خالقیت

99/03/13

5

A5

دکتری

 17سال

رئیس مرکز نوآوری کسبوکار

99/02/10

6

A6

دکتری

 4سال

رئیس گروه همکاریهای علمی-صنعتی

99/02/10

7

A7

دانشجوی
دکتری

 3سال

رئیس گروه ارتباط با جامعه

99/02/10

8

A8

دکتری

 8سال

مدیر ارتباط با صنعت

99/09/10

9

A9

دکتری

 2سال

رئیس گروه نوآوری و تجاریسازی

99/09/10
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در این پژوهش با توجه به بهرهگیری از روش کیفی ،جهت اعتبارسنجی نتئایج از معیارهئای
"قابلاعتماد بودن" معرفیشده توسط لینکلن و گوبا در سال  1986استفاده شئد (لینکئولن و
گوبا . )1986 ،15این معیارها و نحوه برآورده کردن در جدول ذیل به شکل کامل و مشئخص
بیانشدهاند.
جدول شماره  .2معیارهای قابلاعتماد بودن و نحوه برآورده کردن آنها

معیار

اعتبار

انتقالپذیری

اطمینانپذیری

تاییدپذیری

روش برآورده کردن معیار
تعریف
بازبینی توسئط مشئارکتکنندگان :نتئایج تحقیئ در
اختیار دو نفر از مصاحبهشوندگان قرار گرفت و توسط
ایشان تأیید شد.
این معیار توضیح میدهد که تئا
مثلث سازی :استفاده از چند منبع داده به این صئورت
چئئه حئئد نتئئایج بهدسئئتآمده،
کئئه دادههئئا از منئئابع گونئئاگونی شئئامل مصئئاحبه و
صحیح و معتبر هستند.
گزارشهای مختلف جمعآوریشده و تالش حداکثری
مبنی بر پرسش سؤاالت یکسان از مئدیران در سئطح
دانشگاهها و پژوهشگاهها بوده است.
این معیار توضیح میدهد که تا یافتههای این تحقی نشان میدهئد کئه نتئایج ایئن
چئه حئد ،نتئایج بهدسئتآمده ،پئئژوهش بئئا کمئئی ایمئئا میتوانئئد در خصئئوص
قابلتعمیم به زمینههای دیگئر شاخصهای مسئولیت اجتماعی سایر نهادهئا و حتئی
بنگاههای بزر نیز بکار گرفته شود.
هستند.
مثلث سازی روش جمعآوری داده :اسئتفاده از چنئد
منبع داده به این صورت که دادهها از منابع گوناگونی
شامل مصاحبهها و همچنین گزارشهئای مئرتبط بئا
این معیار توضیح میدهد که تا
موضو جمعآوریشدهاند.
چه حئد نتئایج همخئوان و در
ممیزی اطمینانپذیری کل فرآیند شناسایی خبرگان و
تحقیقات تکرارپذیر هستند.
انجام مصاحبه و تحلیئل نتئایج بئا نظئارت دو نفئر از
اعضئئای هیئئئتعلمی بئئا سئئابقه در حئئوزه مسئئئولیت
اجتماعی دانشگاهی انجام شد.
این معیار بررسی میکنئد کئه
نتایج بهدستآمده از پژوهش تئا ممیزی تاییدپذیری :نتایج تحقی و نحوه رسئیدن از
چه اندازه بر مبنئای پاسئخهای گزارشهای و مصاحبهها به نتایج پژوهش ،با نظارت،
مصاحبهشوندگان استخراجشئده کنترل و تأیید دو عضو هیئتعلمی مسلط و با سئابقه
و نظرات و انگیزههای شخصئی در حئئوزه مسئئئولیت اجتمئئاعی دانشئئگاهی صئئورت
محققئئان ایئئن پئئژوهش در آن پذیرفت.
بیتأثیر بوده است.

Lincoln & Guba
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نتایج
 بازیگران و ذ نفعان کلید در مسئولیت اجتماعی دانشگاهی
سطح تحلیل در مسئولیت اجتماعی بنگاهی ( )CSRو دانشگاهی ( )USRبر اساس مطالعئات
ادبیات ،بیشتر بر پایه تحلیل ذینفعان مختلف صورت میپذیرد .این ذینفعئان میتوانئد بئر
اساس نهاد محور در ارائه سیاستهای مسئوالنه ،متغیر و متفاوت باشد .محوریت دانشئگاهها
در خصوص اتخاذ سیاستها ،استراتژیها و اقدامات مسئوالنه در قبال چالشهای اجتمئاعی
و جامعه محلی نیز ذینفعان خاص خود را خواهد داشت .شناسایی ایئن ذینفعئان بئهمنظور
شناسایی عوامئل کلیئدی مئؤثر و همچنئین شئاخصهای ارزیئابی سیاسئتهای مسئئولیت
اجتماعی دانشگاهی بسیار کلیدی خواهد بود .بررسی ادبیات و مئرور تجربیئات دانشئگاهها و
مراکز علمی برتر در دستهبندی کاملی از ذینفعان کلیدی حئوزه مسئولیت

جتمائی

دجنشگیه به این ترتیب انجام گرفته است-1 :دانشجویان -2کارکنئان دانشئگاه -3بدنئه
حاکمیئئت و ارائهکننئئده تئئأمین مئئالی-4دانشئئگاههای همکئئار -5مجئئامع و انجمنهئئا -6
محیطزیست و -7تأمینکننئدگان .لئذا ازاینپئس بررسئیها در شناسئایی طبقهبنئدی انئوا
زیرمعیارهای تحلیل ذینفعان و اندازهگیری معیارهای پایش مسئولیت اجتماعی دانشئگاهی،
بر اساس این ذینفعان صورت میپذیرد .مطئاب یافتئههای بهدسئتآمده ،همئانطور کئه در
جدول شماره  3مشاهده میشود کیفیت دورههای آموزشی ،توجه بئه رعایئت برابئری میئان
افراد و تنو در ارائه خدمات آموزشی ،توجه به میزان رفاه دانشجویی ،ایجاد تعهد به جامعه و
محیطزیست ،راهاندازی و ساختاردهی دقی مسیرهای اعترا و درخواست تجدیدنظر ،توجه
به میزان مشارکت و ارتباطات و همچنین کدگذاری مناسب برای رفتارهای حئوزه مسئئولیت
اجتماعی دانشگاهی در خصوص دانشجویان ،مهمترین عوامل مرتبط بئا تجئارب بئه دسئت
آمدهی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی در حوزه دانشجویان بوده است .ذینفعان دیگر در حوزه
مسئولیت اجتماعی دانشگاهی ،کارکنان خود دانشگاهها و سازمانهای علمی نوین هستند .در
خصوص عوامل کلیدی مرتبط شناساییشئده بئرای ایئن ذینفعئان در مسئئولیت اجتمئاعی
دانشگاهی مواردی ازجمله امنیت و سالمت کارکنان ،عدالت برابری و توجه به تنو خئدمات
به کارکنان ،کمک به توسعه توانمندیها و آموزش دهئی بئه آنهئا ،شئفافیت در اطالعئات
موجود ،کمک به توسعه میزان مشارکت و تعئامالت و ارتباطئات بئین کارکنئان و درنهایئت
کدگذاری دقی در رفتارهای حوزه مسئئولیت اجتمئاعی از تجئارب اصئلی حئوزه مسئئولیت
اجتماعی دانشگاهی برای کارکنان بوده است .ذینفعان بعدی موردتوجه در شناسایی عوامئل
کلیدی تأثیرگذار بدنه حاکمیت است که رکن اصلی تأمین مالی است .بئرای ایئن ذینفعئان
ارتباطات ،ارزیابی مالی ،میزان مشارکت آنها در برنامههای مسئولیت اجتمئاعی دانشئگاهی
سازمان علمی نوین ،میزان خئدماتدهی بئه برنامئههای ایئن حئوزه و درنهایئت حمایئت از
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ابتکارات صورت گرفته در این حوزه خواهد بود .دانشگاههای همکار نیز ذینفئع دیگئری در
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی دانشگاهی میباشند .برای این ذینفعان ،رقابت منصئفانه ،بئه
اشتراکگذاری اطالعات ،ابتکارات مشترک در حوزه مسئولیت اجتماعی دانشگاهها و درنهایت
میزان مشارکت و ارتباطات در مسئولیتهای اجتماعی ،از عوامل کلیدی مؤثر برای این حوزه
به شمار میرود .جوامع و انجمنهئای مختلئف نیئز ذینفعئان دیگئری در حئوزه مسئئولیت
اجتماعی دانشگاهی میباشند .برای این ذینفعان بر اساس بررسی صورت گرفته از تجئارب
حوزه مسئولیت اجتماعی دانشگاهی در دانشگاهها نشئان میدهئد کئه بررسئی فعالیتهئای
بشردوستانه ،پشتیبانی از کارکنان ،ارائه خدمات داوطلبانه ،حمایئت و پشئتیبانی ،ارتباطئات و
تعامالت ،میزان به اشتراکگذاری اطالعات ،پشتیبانی از مجامع و کمیتهها از سوی دانشگاه،
همکاری با آنها در راستای مسئولیت اجتماعی دانشئگاهها و همچنئین توسئعه مشئارکتها
میتواند بهعنوان عوامل اصلی در قبال این نو از ذینفعان به شمار رود .محیطزیسئت نیئز
یکی از ذینفعان کلیدی درگیر در اعمال وظایف مسئئولیت اجتمئاعی دانشئگاهی بئه شئمار
میرود .در حوزه بررسیهای ذینفع بر اساس تحلیل تجارب مسئولیت اجتماعی دانشئگاهی،
سیاسئئتهای محیطزیسئئتی دانشئئگاهها ،سیسئئتم مئئدیریت محیطزیسئئت ،بودجئئه مئئدیریت
محیطزیست ،سیاست خرید سبز از سوی دانشگاهها ،مدیریت منئابع انسئانی سئبز ،تعئامالت
سئبز ،تبلیغئات سئبز ،سئاختمان فرهن سئازی سئبز ،پروژههئای حفاظئت از محیطزیسئت،
فعالیتهای پشتیبانی از محیطزیست ،همکئاری بئا انجمنهئای ییرانتفئاعی محیطزیسئتی،
داشتن پروژهها و برنامههایی در حوزه بازیافت ،برنامئه تصئفیه و دفئع زبالئههای خطرنئاک،
راهاندازی محیط آموزشی ،ادارات و کتابخانههای بدون کایذ ،استفاده از سختافزارهای حوزه
فناوری اطالعات و دسئتگاههای دارای مجئوز بهئرهوری انئرژی و درنهایئت بهرهگیئری از
نرمافزارهای کاهش مصرف انرژی ازجمله تجارب موف اجرایی سئازی مسئئولیت اجتمئاعی
دانشگاهی در دانشگاهها بوده است که بهعنوان معیارها و عوامل کلیئدی بئرای موفقیئت در
پیادهسازی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی در قبال این ذینفع مورد تجلیل قرار گرفته اسئت.
همچنین درنهایت در خصوص تأمینکنندگان برای دانشگاهها نیئز ،سیاسئتهای مسئئوالنه
تأمینکنندگان ،پشتیبانی از تأمین تدارکات از جامعه محلی ،نظئارت بئر عملکردهئای حئوزه
مسئولیت اجتماعی دانشگاهی ،میزان ارتباطات تأمینکنندگان و د نهایت مشارکت مشترک با
تأمینکنندگان در حوزه ارائه خدمات مسئئولیت اجتمئاعی شئرکتی ،از برنامئههای مئدون در
بررسی تجارب مسئولیت اجتماعی دانشگاهها در دانشگاههای منتخب و نوین بوده است.
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جدول شماره  .3ابعاد کلیدی برای ارزیابی تجارب  USRدر گروههای بازیگران و ذی تفعان
تجربه مسئولیت اجتماعی دانشگاهی

 )1کیفیت دورههای آموزشی /برنامهها  )2برابری و تنو  )3رفاه دانشجویی  )4ایجئاد
تعهد به جامعئه و محیطزیسئت  )5مسئیرهای اعتئرا و درخواسئت تجدیئدنظر )6
مشارکت و ارتباطات  )7کد رفتار مسئولیت اجتماعی دانشگاهها
 )1امنیت و سالمت  )2برابری و تنو  )3توسعه و آموزش  )4رفاه کارکنان  )5شفافیت
اطالعات  )6مشارکت و ارتباطات  )7کد رفتار مسئولیت اجتماعی دانشگاهی
 )1ارتباطات  )2ارزیابی مالی  )3میزان مشئارکت در برنامئههای مسئئولیت اجتمئاعی
دانشگاهی  )4خدماتدهی به برنامههای مسئولیت اجتماعی دانشگاهی  )5حمایئت از
ابتکارات مسئولیت اجتماعی دانشگاهی
 )1رقابت منصفانه  )2بئه اشئتراکگذاری اطالعئات  )3ابتکئارات مشئترک در حئوزه
مسئولیت اجتماعی دانشگاهی  )4مشارکت و ارتباطات
 )1فعالیتهای بشردوستانه  )2پشئتیبانی از کارکنئان  )3ارائئه خئدمات داوطلبانئه )4
حمایت و پشتیبانی  )5ارتباطات و تعامالت  )6اشئتراک اطالعئات  /تجربیئات حئوزه
مسئولیت اجتماعی دانشگاهی  )7پشتیبانی مجامع و کمیتهها  )8همکاری در مسئولیت
اجتماعی  )9مشارکت در مسئولیت اجتماعی دانشگاهی
 )1سیاستهای محیطزیستی دانشئگاه  )2سیسئتم مئدیریت محیطزیسئت  )3بودجئه
مدیریت محیطزیست  )4سیاست خرید سبز  )5مدیریت منابع انسانی سبز  )6تعامالت
سبز  )7تبلیغات سبز  )8ساختمان آگاهی سازی و فرهن سئازی سئبز  )9پروژههئای
حفاظت از محیطزیست  )10فعالیتهای پشئتیبانی از محیطزیسئت  )11همکئاری بئا
انجمنهای ییرانتفاعی محیطزیستی  )12برنامههای بازیافت  )13برنامه تصفیه و دفع
زبالههای خطرناک  )14محئیط آموزشئی ،ادارههئا و کتابخانئههای بئدون کایئذ )15
اسئئتفاده از سئئختافزارهای  ITو دسئئتگاههای دارای مجئئوز بهئئرهوری انئئرژی )16
نرمافزارهای نصب شده برای کاهش مصرف انرژی
 )1سیاستهای مسئوالنه تأمینکنندگان  )2پشتیبانی از تأمین تدارکات از جامعه
محلی  )3نظارت بر عملکرد )4 CSRارتباطات  )5مشارکت در CSR

بازیگران کلید

دانشجویان
کارکنان
بدنه تأمین مالی /
حاکمیت
دانشگاههای همکار

مجامع

محیطزیست

تأمینکنندگان


یکی از عوامل کلیدی برای برنامهریزی و تحلیل مسئولیت اجتماعی دانشگاهی ،توانایی برای
اندازهگیری و رتبهبندی آنها خواهد بود در همین راسئتا نیئز ،محققئان بئر اسئاس شئناخت
ذینفعان مختلف در این حوزه معیارهایی را معرفئی کردهانئد کئه در ادامئه بئه بیئان آنهئا
پرداخته میشود .در خصئوص دانشئجویان بئهعنوان ذینفعئان اصئل و کلیئدی دانشئگاهها
معیارهای به ترتیب شکل ذیل بیان شده است .همچنئین در خصئوص کارکنئان ،معیارهئای
اندازهگیری سطح رضایت کارکنان و جوایزی که در این حوزه طراحی شده است ،بیشتر مورد
تأکید محققان مختلف قرار گرفته است .در همین راستان سایر معیارهئای کلیئدی تأثیرگئذار
شاخصها پایش مسئولیت اجتماعی دانشگاهی بر مبنا ذ نفعان
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برای اندازهگیری این حوزه به ترتیب ذیل معرفیشدهاند .بئرای بدنئه حاکمیئت کئه یکئی از
ذینفعان با قدرت و تأثیرگذار بر حوزه توجه بئه مسئئولیت اجتمئاعی دانشئگاهی بئه شئمار
میرود نیز با شاخصهایی ازجمله تعداد جلسات ،گزارشها ،ابتکارات ،حمایتها و سایر موارد
بر اساس نظر محققان میتوان میزان مسئئولیت اجتمئاعی دانشئگاهی را انئدازهگیری کئرد.
همچنین برای دانشگاههای همکار ،میزان به اشتراکگذاری تجربیات در موضوعات ،حضئور
در سمینارهای مشترک و سایر موارد که در جدول ذیل بیان شئده اسئت از عوامئل کلیئدی
تأثیرگذار بئرای انئدازهگیری مسئئولیت اجتمئاعی دانشئگاهی در مسئیر همکئاری بئا سئایر
دانشگاهها است .در خصوص مجامع و انجمنها نیز میزان مشارکت مالی ،تعئداد پروژههئای
در دست اجرا بهصورت مشترک با مجامع و سایر مواردی که در ذیل بئه آنهئا اشئاره شئده
است از معیارهای اندازهگیری حوزه مسئولیت اجتماعی دانشگاهی خواهئد بئود .انئدازهگیری
میزان کاهش مصرف انرژی ،کاهش مصرف آب دانشگاهها و سایر موارد حوزه محیطزیستی
نیز از معیارهای اندازهگیری موفقیت دانشگاهها در انجام وظایف مسئولیت اجتماعی در قبئال
محیطزیست است .همچنین تأمینکنندگان نیز بهعنوان ذینفعان حوزه مسئئولیت اجتمئاعی
دانشگاهی ،تعداد و درصد از تأمینکنندگان محلی ،تأمینکنندگان بلند و مواردی که در شکل
ذیل بیان شده است بهعنوان معیارهای اصئلی انئدازهگیری مسئئولیت اجتمئاعی دانشئگاهی
شناخته شده است.
جدول شماره  .4معیارهای تأثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهی از دیدگاه ذینفعان

معیارها تأثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهی
 )1بازخورد دانشجویی  )2میزان اشتغال در مشایل مرتبط با مسئولیت اجتماعی دانشگاهها
 )3درصد دانشجویان ثبتنامشده در دورههای مرتبط با مسئولیت اجتماعی دانشگاهی )4
درصد دانشجویانی که در فعالیتهای مرتبط با مسئئولیت اجتمئاعی دانشئگاهی شئرکت
میکنند  )5میزان جوایز دانشجویی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی که پرداخت شده اسئت
 )6آمار تنو پذیرش ( %گروههای نژادی/اقلیتهای قئومی)  )7رونئدها و آمئار شئکایت
دانشجویانی که رسیدگی نشئده اسئت  )8تعداد/درصئد دانشئجویان درگیئر در مسئئولیت
اجتماعی دانشئگاهی مربئوط حئوزه برنامئههای تبئادل دانشجو/سئفرهای تحقیقئاتی )9
تعداد/درصد پروژههای آموزشی با تمرکز مسئولیت اجتماعی دانشئگاهی  )10نئر تئرک
تحصیل /فارغالتحصیلی (عادی)
 )1سطح رضایتمندی کارکنان ( %سطح باال/متوسط)  )2جوایز مربوط بئه کارمنئدان )3
درصد کارمندان شرکتکننده در فعالیتهای داوطلبانئه مربئوط بئه مسئئولیت اجتمئاعی
دانشگاهی  )4نر گردش مالی (نرمال)  )5درصد زنان دارای سمتهای مدیریتی  /ارشئد
 )6درصد گروههای نئژادی  /اقلیتهئای قئومی دارای سئمتهای مئدیریتی  /ارشئد )7
دورههای تمرین و آموزش – متوسط سئاعت در سئال بئرای هئر کارمنئد  )8حضئور در
اجالس مربوط به مسئولیت اجتماعی دانشگاهها – تعداد متوسط در هر عضئو تئدریس /
دانشگاهی  /کارمند اداری  )9تعداد  /درصد کارمندان دارای معلولیت  )10تعداد جلسات با

ذ نفعان

دانشجویان

کارکنان
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انجمنهئئای کارمنئئدان در مئئورد مسئئائل مسئئئولیت اجتمئئاعی دانشئئگاهی  )110میئئزان
آسیبدیدگی در محل کار  )12تعداد  /درصد کارمندان مشغول آموزش و توسعه با تمرکز
مسئولیت اجتماعی دانشگاهها  )13تعداد  /درصد پروژههئا  /مقئاالت پژوهشئی در حئوزه
مسئولیت اجتماعی دانشگاهی
 )1تعداد جلسات مسئولیت اجتماعی دانشگاهی با نهادهای حاکمیتی  /تأمینکننئده مئالی
 )2تعداد گزارشهای مدیریت دانشگاه در مورد مسئولیت اجتماعی دانشگاهها به نهادهای
دولتی  /بودجه  )3تعداد ابتکارات مسئولیت اجتماعی دانشگاهها که توسط نهادهای دولتی
 /بودجه پشتیبانی میشوند  )4تعداد ابتکارات سیاستی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی کئه
به نهادهای دولتی  /بودجئه پیشئنهاد شئده اسئت  )5تعئداد جئوایز مسئئولیت اجتمئاعی
دانشگاهی
 )1میزان به اشتراکگذاری تجربیات در موضوعات و حوزه مسئولیت اجتماعی دانشگاهی
 )2حضور در اجالسها و سمینارهای مشترک در مورد مسئولیت اجتماعی دانشئگاهی )3
ثبتنام در کالسهای مشترک با موضوعات مسئئولیت اجتمئاعی دانشئگاهی  )4میئزان
ثبتنام در برنامههای مبادلئهای بئا تمرکئز مسئئولیت اجتمئاعی دانشئگاهی  )5ثبئت در
برنامههای آموزش مشترک در مسئولیت اجتماعی دانشگاهی  )6تعداد ابتکارات مشئترک
مربوط به مسئولیت اجتماعی دانشگاهی  )7ثبتنام پروژههای آموزش مشترک مربوط بئه
مسئولیت اجتمئاعی دانشئگاهها  )8ثبتنئام در پروژههئای مشئترک اجتمئاعی  )9تعئداد
انتشارات همکار در موضوعات اجتماعی و زیستمحیطی  )10تعداد جوایز پروژه مشئترک
(آموزش و تحقی )
 )1تعداد  donateانجامشده در پروژهها  )2تعداد پروژههای در دست اجئرا در جامعئه (3
سال یا بیشتر)  )3تعداد پروژههای جامعه که بهطور مشترک با سازمانهئای مئردم نهئاد
سازمانیافتهاند  )4تعداد پروژههئایی کئه از سئوی مجئامع پشئتیبانی میشئود  )5تعئداد
پروژههای جامعه کئه بئهطور مشئترک کئه بئا کسئبوکارها سئازمانیافتهاند  )6درصئد
کارمندان شرکتکننده در خدمات انجمنی  )7تعداد ساعات انباشتهشده توسئط کارمنئدان
شرکتکننده در خدمات مجامع  )8تعداد جوایز مسئولیت اجتماعی دانشگاهها کئه توسئط
مجامع دریافت شده است  )9تعداد گزارشهای رسانهای فعالیتهای مجامع دانشئگاه در
حوزه مسئولیت اجتماعی دانشگاهی  )10تعداد جلسات  /مذاکره اطالعئات کسئبوکار در
مورد اشتراک و ترویج مسئولیت اجتماعی دانشگاهها  )11تعداد پروژههئای انتقئال دانئش
مسئولیت اجتماعی دانشگاهی در مجامع کسبوکار  )12تعئداد خئدمات انجمئن تجئاری
مربوط به مسئولیت اجتماعی دانشگاهی (بهعنوانمثال برنامههای تحقیقئاتی  /آموزشئی،
کرسیهای مربوطه ،بورسئیهها و  )13 )...تعئداد جئوایز مسئئولیت اجتمئاعی دانشئگاهی
دریافت شده
 )1کاهش مصرف انرژی  )2کاهش مصرف آب  )3سطح  /بهبود کیفیت هئوا در محئیط
داخلی  )4میزان بازیافت  )5کاهش ضایعات جامد به محلهای دفن زباله  )6کاهش دفن
زبالههای خطرناک  )7میئزان همکئاری بئا ENGOهئا  )8تعئداد شئکایات مربئوط بئه
محیطزیست و آلودگی  )9تعداد برنامههای زیستمحیطی سازمانیافته و حمایتشده )10
کاهش انتشار گازهای گلخانهای  )11افزایش در منئاط اراضئی سئبز  )12جئوایز سئبز

بدنه تأمین مالی
 /حاکمیت

دانشگاههای
همکار

مجامع

محیطزیست
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دریافت شده
 )1تعداد و درصد از تأمینکنندگان محلی  )2تعداد و درصد تأمینکنندگان بلندمدت (بیش
از  3سال)  )3تعداد جلسات  /بازرسیها  /نظارت بئا تأمینکننئدگان در سئال گذشئته )4
درصد تأمینکنندگان با همکاری مسئولیت اجتماعی دانشگاهی  )5تعداد شکایات در مورد
تأمینکننئئدگان (ارسالشئئده توسئئط دانشئئجویان یئئا کارمنئئدان)  )6تعئئداد شئئکایات
تأمینکنندگان  )7تعداد موارد نقض مقررات  /قراردادها از طرف تأمینکنندگان

تأمینکنندگان

نتیجهگیر
اولین تکیهگاه کلیدی مفاهیم ارائهشده بر این بیان متکی است که ارتباط دانشگاه بئا جامعئه
بهعنوان یک مؤلفه اساسی برای موفقیت مسئولیت اجتمئاعی دانشئگاهی بئه شئمار مئیرود
چراکه دانشگاهها بهعنوان زیرساختهای کلیدی برای پژوهشهئای مسئئوالنه و آمئوزش و
پژوهش مشارکتی تلقی میشوند .تجارب گزارششده نشان میدهند که اگئر مشئارکتهای
دانشگاه و جامعه بهخوبی سازمانیافته و پشتیبانی شده باشند میتوانند نتایج بسیار مثبتئی را
در پی داشته باشند و البته با پیچیدگیها و چالشهئایی نیئز روبئرو هسئتند .ایجئاد و حفئظ
مشارکتهای قوی همچنین نیاز به سرمایهگذاری قابلتوجه وقئت و منئابع در برنامئهریزی،
سازماندهی و اجرای این تالشها دارد .چالشها شامل نیاز منابع ،تقسئیم نیئرو ،اختالفئات
فرهنگی و مدیریت منافع و اولویتهای متفئاوت اسئت .بئا اسئتفاده از مسئتندات اضئافی و
بررسی سایر مدلها و سایر تجارب موجود در مسئولیت اجتماعی دانشگاهها بیشئتر در مئورد
تأثیر رویکردهای جایگزین ،این بعد مسئولیت اجتماعی دانشگاهها در آینده تقویت میشود و
روشنتر میشود که چه اسئتراتژیهایی در رفئع چالشهئای رایئج در بئه حئداکثر رسئاندن
تأثیرات بر شرایط جامعه و بر یادگیری مسئولیت اجتماعی شرکتکنندگان دانشجویی مؤثرتر
هستند؟ همئه تجئارب بیانشئده ،داسئتانهایی از تغییئرات سئازمانی اخیئر و مئداوم بئرای
دانشگاههاست .تغییراتی که هدف از آن تقویت مسئئولیت اجتمئاعی دانشئگاهها اسئت .ایئن
تغییرات توسط عوامل مختلفی شکل گرفته است که ازجمله آنها میتوان به تأثیرپئذیری از
سیاستهای ملی ،چشماندازها و مهارتهای رهبران فردی ،مطالبات جدید سئایر بخشهئا و
همکاری با شرکای خارجی (ازجمله دانشگاههای دیگر) اشاره کئرد .فرآینئدهای یئک تغییئر
سازمانی به زمان نیاز دارند و بندرت کامالً خطی بودهاند .پیمایش از طری و یلبه بر فشارها
و اولویتها (مانند نیازهای رقئابتی مئالی ،سیسئتمهای رتبهبنئدی کئه از تحقیقئات اساسئی
استفاده میکنند ،فرهن سنتی و جوایز و انگیزههای هیئئتعلمی) از ویژگیهئای مشئترک
همه روایتها است .اگرچه این موارد ساختارهای سازمانی متنوعی را برای تئرویج مسئئولیت
اجتماعی دانشگاهها توصیف میکنند اما تعدادی از ویژگیهای مشترک قابلتوجئه اسئت .در
چندین مورد ،مسئولیت اجتماعی دانشگاهها بهعنوان اولویت اصلی در برنامهریزی استراتژیک
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اخیر موسسه ظاهر شده است .همین مؤسسات بیشتر مسئولیت ویئژهای را بئرای رهبئری و
هماهنگی فعالیتهای مسئولیت اجتماعی دانشگاهها به موقعیت جدید و در سئطح بئاالتر در
ساختار کلی دانشگاه و شوراها یا کمیتههای حاکم جدید اختصاص دادهاند .همچنین مطالعات
صورت گرفته ،برنامهریزی برای دانشجویان را نیز یکی دیگر از مؤلفئههای اصئلی موفقیئت
مسئولیت اجتماعی دانشگاهها میداند .دانشگاههای مشارکتکننده تالش خود را برای تربیت
دانشجویان با حس مسئولیت نسبت به جامعه را گسئترش و تقویئت کردهانئد و برنامئههای
یادگیری خدماتی را به سرعت افزایش دادهاند .تعدادی از نهادهای موردبررسئی فعالیتهئای
خود را برای توانمندسازی دانشجویان در قبال فعالیتهای مسئولیت اجتماعی افزایش دادهاند
و تالش کردهاند که دانشجویان را برای مشارکت بیشئتر و مئؤثرتر در انجمنهئای خئدماتی
آماده کنند( .دانشگاه کیوتو ،دانشگاه جنوبی ولز ،دانشگاه واشئنگتن ،دانشئگاه عئادی پکئن،
دانشگاه پکین و دانشگاه پلئی تکنیئک هن کنئ ) .ایئن دلگرمکننئده اسئت کئه تعئداد
فزایندهای از دانشگاهها بهطور سامانمند نتایج یادگیری دانشجویان را ارزیابی میکننئد و بئه
دنبال پاسخ این سؤاالت هستند که :دانشجویان ارزشهای مسئولیت اجتمئاعی را چگونئه از
طری انوا مختلفی از برنامهها میآموزند؟ این حوزهی فعالیت هنوز هم نسبتاً جدید اسئت و
مناسب است مؤسساتی که تالشهای چشمگیری در زمینه ارزیابی داشتهاند ،این تالشها را
ادامه بدهند و آنها را عمی تر کنند و آنچه را که میآموزند به اشتراک بگذارند .بئا نگئاه بئه
آینده ،ارزیابی نتایج یادگیری دانشجویان حوزهی مناسبی بئرای مقایسئه تحقیقئات تطبیقئی
بینالمللی آموختن از یکدیگر و همچنین جمعآوری یافتئههای تحقیئ از مؤسسئات فئردی
است .این زمینه بیشترین پیشرفت را در این حوزه صورت خواهئد داد تئا حئدی کئه نهادهئا
تعاریف مشترک از اهداف یادگیری ،اقدامات مشترک و روشهای ارزیابی مشئترک را اتخئاذ
کنند.
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