
 

 هاپذیری اجتماعی در دانشگاههای ارتقای مسئولیتراهبرد

 2و معصومه پورعلی 1فاطمه ثقفی

 دهیچک
مسئولیت اجتماعی سازمانی به گفتمان غالب و حاکم بر حوزه مدیریت طی دهه اخیر، مفهوم 

جهانی، مسئولیت در برابر جامعه و  های بزرگ و معتبراست و سازمان شدهها تبدیل سازمان
ها مسئولیت در این ســازمان .بینندمی محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی سازمانی خود

و  اخالقیو رفاه جامعه به طرق  سالمتها در راستای کمک به اجتماعی با هدف هدایت آن
ها نیز به مسئولیت های اخیر برخی دانشگاهقرار گرفته است. در سال موردتوجهشــفاف 

و آن را در بیانیه مأموریت  اندعنوان رویکردی برای توســعه پایــدار روی آوردهاجتماعی به
های داخلی و توانند با همکاری سازمانها میاند. اعتقاد بر این است که دانشگاهخود گنجانده

 و زایندیفه تأثیر ســازنده خود بر جامعه بهای انسانی بریق توسعه سرمایهالمللی و از طبین
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و  رونیازا. ای نخواهند داشت، آیندهصورت نیا ریدر غ

ها انجام هایی جهت ارتقای آنها و ارائه راهبردپذیری اجتماعی دانشگاههای مسئولیتمؤلفه
 نیها در اداده است. یتحلیل-یتوصیف صورتبهو  یش حاضر اسنادروش پژوهشده است. 

مرتبط با  مقاالت، زمینه شامل نیموجود در ا منابع با مطالعه یاکتابخانه صورتبهپژوهش 
، بر اساس مطالعات صورت گرفته اند.شده یگردآور یاجتماع یریپذموضوع مسئولیت

در قبـال  بشردوستانهپـنج بعـد شـامل مسـئولیت  یدارا دانشگاه اجتماعی یپذیرمسئولیت
گرایی مسئولیت قانون ،گراییاخالقجامعه، مسئولیت عمـومی  در یجامعه، مسئولیت اقتصاد

که از دید است  مؤلفه 15 یدر جامعه و مسئولیت فناوری در قبال جامعه و همچنین دارا
 اجتماعی پذیریمسئولیتهای مؤلفه میاندر  یاجتماعی اهمیت بیشتر بعدنظران، صاحب

در  که انداجتماعی یهاتأثیرگذارترین سازمان ازجمله هادانشگاه کهاین، لذا با توجه به دارد
در  شدهپذیرفته یهنجارها و اجتمـاعی سهم بسزایی دارند یتوسعه و گسـترش هنجارهـا

د، توجه قرار گیرمحور مورددانش یخواهنـد شـد کـه از جانـب نهـاد کجامعـه زمـانی در
 مسئوالن باید به این امر توجه بیشتری مبذول دارند.

 هامسئولیت اجتماعی سازمانی، استراتژی سازمانی، مسئولیت اجتماعی دانشگاه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ا اجتماع و زندگی در آن انسان موجودی اجتماعی است و نیازهای خود را از طریق تعامل ب

های کند و در تعامل با زیر سیستمبسته فعالیت نمیر یک محیط یعنی د، سازدبرطرف می
 و دهدتر، یک نظام فرعی از نظام اجتماعی را تشکیل میو به عبارت ساده متنوعی است

است که فراگیری درست آن هایی مهارت یکسریفعالیت در آن نیازمند یادگیری  بنابراین
 طوربه یمسئولیت اجتماع .گیری مسئولیت اجتماعی گرددتواند منجر به شکلقواعد می

-بودن و تاب یاز مباحثه مربوط به رقابت یو به بخش یمفهوم مهم جهان کیروزافزون به 

از مسئولیت  فیتعار نیاز پرکاربردتر یکی است. شده لیتبد شدنجهانی یفضا در یآور
ارائه شده  داریتوسعه پا یبرا وکارکسب یجهان یشورا یاست که از سو یفیتعر ،یاجتماع

و  اخالقیها به رفتار عنوان تعهد مستمر شرکتبه یمسئولیت اجتماع فیتعر نیاست؛ طبق ا
کار خود و ینیرو یبا بهبود بخشیدن به کیفیت زندگ زمانهم یکمک به توسعه اقتصاد

 میپارادا رییبا تغ .(2015، 3)آلزیود و هانیشده است  یکل تلق کی عنوانبهها آن یهاخانواده
دچار تحوالت  ینقش و کارکرد آموزش عال دار،یبه توســعه پا یتوســعه از توسعه اقتصاد

 یهایگذارمنجر به هدف یآموزش عال یهااستیبه س نینو یهادگاهیشده است. د یاساس
با ورود به نسل سوم  کهچنانها شده است از نقش دانشــگاه دتریو انتظارات جد دیجد

در قبال جامعه  عمل کردنها با صنعت و جامعه، مسئوالنه ازپیش آنبیشها و ارتباط انشگاهد
-لیتشک یبر محورها یجامعه دانشگاه یاست که با گسترش روزافزون اثرگذار یموضوع

شدت  ریاخ یهادر سال «زیستمحیط»و « جامعه»، «اقتصاد» یعنی داریدهنده توسعه پا
کامل، بالغ و متنوع  یو بازار رقابت طیدر مح یاز طرف یآموزش عال ازآنجاکه گرفته است.

دامنه و مســتمر آن در تحول ژرف، پر یو جهان یمل طیمح گرید یشــده اســت و از سو
شکل و ساختار  دیها، باها و فرصتچالش اب ییارویرو یها برادانشــگاه نیقرار دارد بنابرا

کنندگان خدمات ها صرفاً فراهمدانشگاه .(2011، 4نسکویبورسئا و مار) ددهن رییخود را تغ
نسبت به کشور  ریپذتیافراد مسئول تیدهنده هوبلکه شکل ستندین یو پژوهش یآموزشــ

 یها نقش مهمدانشگاه نیبنابرا؛ (2003 ،5وانیسال) دهستن زیجهان ن یکشورها ریخود و سا
و  شدنجهانی دهیبا پد ییارویرو ت،یبه موفق یابیدست منظوربه ندهینسل آ ییتوانا جادیرا در ا

)ستو پامیس  کنندیم فایمردم در سراسر جهان ا یبرا داریپا یاندهیو ساخت آ یرشد اقتصاد
 یبه موضوع محور یدانشگاه یاجتماع تیراستا مسئول نیا در (.2011، 6و همکاران
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شده  لیتبد ویکبیستدر قرن  یمربوط به آموزش عال یهاتأثیرگذار در سازمان هایبحث
دانشگاه،  یاجتماع تیمسئول یعلم یکه مبان گونههمان .(2009، 7کوسولیساواسد( است

بر جامعه دارد و به  تأثیراتی یکند هر سازمانیم تأکید (2006)اروپا  ونیسیکم دگاهید دیمؤ
 کی مثابهبه زیدانشگاه ن ن،یبنابرا دو پاســخگو باش ریپذتیمســئول دیبا ریتأث نیا زانیم

ها و اســتیها، ساختار، سیاز اســتراتژ یناش یامدهایپ تیمسئول دیســازمان با
دانشــگاه، در  تیریمد نینو یبهتر الگو رکد منظوربه و  ردیرا برعهده بگ شیعملکردها

 نیاز منظر ا (.2012 ،8آرگاندونا) اســت تیاروپا حائز اهم ونیســیکم دگاهینظرگرفتن د
از جانب دانشــگاه  یتعهد ضمن» عنوانبه یدانشــگاه یاجتماع تیمســئول دگاه،ید

 یعموم یهازشاصول و ار یآن، گســترش و اجرا یشــود که علت وجودیمحســوب م
 یهاآموزش، پژوهش و پروژه ت،یریمد لیدانشــگاه از قب یعملکردها قیاز طر یو خصوص

 یهاتیمســئول بخشرضایت یرادر اج یدانشــگاه ســع ،ترتیباینبهاســت و  یخارج
ارائه  یبه معنا یدانشــگاه یاجتماع تیســئولم ،دیگرعبارتبه «.برگرفته از جامعه دارد

 سته،یشا تیریاست که در واقع همان مد یو گسترش دانش از راه اخالق یخدمات آموزش
دانشگاه در رابطه با  آنکهحال .(2013، 9همکارانوازکز و )احترام و تعهد به جامعه است 

جامعه  در سازمان کی مثابهبهدانشگاه  نکهیاول ا .دوگانه دارد یتعهد یاجتماع تیمسئول
و چه از  یو روان یروح ازنظرچه  یاست نسبت به مسائل اجتماع ستهیشاو  کندیم تیفعال

-ئتیه یاعضا) سازمانیدرونو در قبال جامعه  باشدحساس  یطیمحستیز مسائل منظر

که به آن تعلق  یاجامعه) خود یسازمانو برون (انیدانشــجو و رانیکارکنان، مد ،یعلم
 نیبا تدو کهاینبر  عالوهکه دانشگاه  آن ترمهم تعهد و نیکند. دوم تیاحساس مسئول (دارد

آموزش و  فهیوظ دارعهده امر مهم است، نیا یبرا ییخود الگو یاجتماع تیمسئول یاستراتژ
 ستهیشا و خواهد بود زیها، شهروندان و جامعه نبه سازمان یاجتماع تیفرهنگ مسئول جیترو

کند و به  تیرا رعا یاجتماع تیخود، مسئول یو نهاد یاست که دانشگاه هم در نقش سازمان
در  یاجتماع تیمروج فرهنگ مسئول شیها و عملکردهاباشد و هم با رفتار، برنامه بندیپا آن

 یاجتماع تیکه دانشگاه در رابطه با مسئول یزیاز منظر تما نیبنابرا .باشد جامعهها و سازمان
-یم فایرا در جامعه ا یتردارد، نقش مهم وکارکسب یهاها و بنگاهسازمان رینسبت به سا

 یپذیری اجتماعی برا، پرداختن به مقوله مسئولیتشدهاشاره مطالعات بر اساس .کند
ی متعهد کمک خواهد اعالی ثمربخش است و به ساختن جامعه آموزشها و مراکز دانشگاه

 یاجتماع یریپذمسئولیت هایمؤلفه ابعاد و ییهدف از پژوهش حاضر شناسا لذا کرد.
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شده این مقاله به شرح زیر ارائه  .استها هایی جهت ارتقای آنی راهبردها و ارائهدانشگاه
 .است

 بیان مسئله

 تیرو هستند، مسـئولبا آن روبه یها در سطح جهانکه دانشگاه یاز مسائل مشترک یکی
موضوع و توجه به آن رو  نی. ا(2007، 10بارون) خود است طیمح قبال هـا درآن یاجتمـاع
امروز  رانیمد .است شده اضافه یی دانشـگاهنوع نگاه بـه کارکردهـا نیاست و ا شیبه افزا

خود برای  سازمان بـا آثـار ییارویحرفه خود را بشناسند و برای رو یعموم یابعاد اجتماع دیبا
-یاند که نمنشان داده یواحدهای دانشگاه (.2009، 11الوانی)آماده باشند  یاجتماع طیمح

و قشرهای  نفعانیذ ازیپاسخگوی ن یمیقد راهبردهای و کردهـایکـار بـردن روبا به توانند
که در خالل دهه گذشته تا  ییراهبردها انگـاره و ،دیگرعبارتبه .مختلف جامعـه باشـند

اقتصادی،  انتظارات بـرای بـرآورده کـردن رفـت،یکـار مـ بـه یعـال امروز در آمـوزش
 ازین و سـتیعصر مناسـب ن نیا یعال نظام آموزش فردمنحصربه یو اجتماع یاسیس ،یعلم

-دانشـگاه اکنونهمحرکت کنند و  دیراهبردهای جد رییکارگبه سویبهها است که دانشگاه

خود برای  نیشیپ هایاستیو اصالح س تجدیدنظردر سطح جهان به دنبال  ارییبس های
را که  دارییناپا هایتیخود هستند تا قابل تیریو مد هااستیس در ـدارییاعمال اصول پا

و در نوع رابطه خود با جامعه  یبررس است، شـده جیتـرو یعـال آموزش قیها از طرسال
 ابعاد و که شودیمطرح م سؤال نی، ادرمجموع .(2012، 12آراسته و امیریکنند ) تجدیدنظر

 ست؟یچ هادانشـگاه یسازمان یاجتماع رییپذتیمسئول های ارتقایمؤلفه
و این  است در ادبیات آکادمیک بحث شده 1950ها از دهه درباره مسئولیت اجتماعی شرکت

قرار گرفته  موردتوجهو مدیریت  یحسابدار هایپژوهشگسترده در  طوربهمفهوم امروزه 
بر روند تکامل مفاهیم آن واضح است که جنبشی از نگرش اخالقی  یاست و بـا مـرور

خاص در یک دهه اخیر مبـانی اخالقـی  طوربهفلسفی به نگرش مدیریتی ایجاد شده است و 
مســئولیت  یرا بــرا یهنجــار یهـاتی رشـد یافتـه و پایـهدر تصـمیمات مـدیری

 یها با رویکردمسئولیت اجتماعی شرکت. ها فــراهم کــرده اسـتاجتمـاعی شــرکت
ایجـاد تغییـرات اساسی در اشخاص،  یبـرا یجدید و نوظهور در هزاره جدیـد کلیـد

هـا و تغییـرات در سـطح کلیـد تفاوتها و جامعه و نیز اطمینان یافتن از توجه به سازمان
 یواحدها DNA عنوان مدلی جامع و جدید در قالب مدلهمچنین به و جامعه است

ی مناسـب و حاکمیت مطلـوب، مشـارکت اجتمـاع به دنبـال ایجاد ارزش وکارکسب

                                                 
10 Baron 
11 Alvani 
12 Arasteh & Amiri 



 انیدانشجو یتیو ترب یاخالق یدانشگاه در ارتقا دیاسات یاجتماع تینقش و مسئول |  125

 

با بررسی ادبیـات در زمینـه مسـئولیت اجتمـاعی  .محیطـی اسـت داریامانتیکپـارچگی و 
مسئولیت  دهندهحیتوضاصلی  یهاعنوان مدلزیر را به یهاتوان مدلها میسـازمان

نشان داده  1طبق این مدل که در شکل  :مدل هرمی کارول. ها بیان کرداجتماعی شرکت
آوردن سود(،  به دست) یها از چهـار قسمت اقتصاد، مسئولیت اجتماعی شـرکتاست شده

شهروند خوب( تشکیل شده ) بشردوستانهقانونی )هماهنگی با قـوانین(، اخالقـی )اخـالق( و 
سلسله مراتبی اهمیـت کمـی  ازنظرمدل مسئولیت اجتماعی  یهامؤلفه .(2008، 13)گوا است

دیگر  یهاشود و همه مسئولیتایـن اسـاس مسئولیت قانونی پایه محسوب میر دارنـد. بـ
رود که در چارچوب قانون عمل ها انتظار میدارنـد و از شرکت یلت بر مسئولیت اقتصـاددال

در رأس این هرم مسئولیت بشردوستانه قرار . هرم است یکنند و مسئولیت قانونی الیه بعد
-است و کمترین اهمیت را در هرم دارد. هـر چه به رأس هرم نزدیک می یدارد که اختیار

چارچوب مدل  :مدل دوایر متقاطع (.2008)گوا،  شودها کاسته میمؤلفه شویم، از اهمیت این
کامل ارائه  طوربهها را مسئولیت اجتماعی شرکت یتواند طبیعت قلمروهاهرمی کارول نمی

مسـئولیت اجتمـاعی ی یر بکشـد. قلمروهـاهـا را بـه تصـوکند و ارتباط متقابل بین آن
مسـئولیت اجتمـاعی  ریناپذییجدا یهادارند و یکی از ویژگیها در تعامل با هم قرار شرکت

 یهاها همـان ارتباط متقابل است. بر این اساس در مدل دوایر متقاطع مسئولیتشـرکت
 یخاص مسئولیت اقتصـاد طوربهپویـا و متقابل دارند و  مختلـف بـا یکـدیگر روابـط

 قانونی، اخالقی و بشردوستانه یهائولیت، مسگریدعبارتبه نیست.تـرین مسـئولیت اساسـی
مدل دوایر . اهمیـت دارد وکارکسب بـرای اقتصـادی مسـئولیت یهمان اندازه به

هسـته  وکارکسب یاین مدل شبیه مدل هرمی است که در آن نقش اقتصاد :متحدالمرکز
اصلی مسئولیت اجتماعی است. همچنین شبیه مدل دوایر متقاطع است که در آن به روابـط 

شـود. بـدین ترتیـب کـه مسئولیت اجتماعی شرکت توجـه مـی یقلمروها متقابـل بـین
در مرکز مدل قرار دارند اما نسبت به  یاقتصاد یهاهماننـد مـدل هرمـی کـارول مسئولیت

بشردوستانه بیشترین  یهاندارنـد. در مقابل، مسئولیت یاهمیـت بیشـتر سـایر قلمروهـا
 انجام شود. یاهمیت را دارند اما این مسئولیت نیز بایـد بـا توجـه بـه قلمـرو اقتصاد

 
 
 

 
 

 (1991، 14کارول. مدل هرمی کارول )1شکل 
                                                 

13 Geva 
14 Carroll 
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 (2008، گوا. مدل دوایر متقاطع )2شکل 

 
بیرونی است  ترگستردهعضـو دایـره  حالنیدرعهر عضو دایره داخلی ( 3در این مدل )شکل 

 (.2008)گوا، نیست  برعکساما این رابطه 

 

 
 
 
 

 
 

 (2008، گوا) مدل دوایر متحدالمرکز .3شکل 

(. 1384بدون تردید نظام آموزش عالی نقش اساسی در توسعه جامعه دارد )پریرخ و فتاحی، 
بر عهده  موریت اصلی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات راأامروزه مراکز آموزش عالی سه م

تن از کیفیت فها در ابعاد گوناگون، اطمینان یادارند؛ بنابراین با توجه به نقش مهم این نهاد
های مادی جلوگیری از هدر رفت سرمایه منظوربههای آن مطلوب عملکرد هر یک از کارکرد

ها رعایت تر از آنکنار این عوامل و شاید مهم ناپذیر است اما درانسانی ضرورتی انکار و
ها معروف موضوعات اخالقی و اجتماعی است که تحت عنوان مسئولیت اجتماعی دانشگاه

های اجتماعی دانشگاه نظران مختلفی در زمینه مسئولیتپژوهشگران و صاحب شده است.
-تواند بهآیا دانشــگاه می»پژوهشــی با عنوان  (2012، 15)احمد. اندهایی انجام دادهبررسی

را در مالزی انجام داد.  «عنوان یک راهبر در مســئولیت اجتماعی سازمانی نقش ایفا کند؟
و ایجاد ظرفیت برای  سازمانی این مقاله در صدد این بود تا ارتباط بین مسئولیت اجتماعی

دانشــگاه از قبیل نفعان یزندگی پایدار را تعیین کند؛ با این رویکرد که چگونه ذ
توانند در توسعه مسئولیت اجتماعی سهم بسزایی داشته باشند. در این دانشــجویان می

                                                 
15Ahmed 
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میان چهارده مؤسسه آموزش عالی دولتی و خصوصی  مسئولیت اجتماعی دانشگاه پژوهش
افراد مورد آزمون از نیاز به حفاظت از  درمجموعنتایج نشان دادند که . در مالزی بررسی شد

و از نقشی که مسئولیت اجتماعی سازمانی در توســعه هرچه بیشتر ایجاد  زیستطمحی
هایی اما در این راستا با فقدان فعالیت اندکند، آگاهپذیر ایفا میای پاسخگو و مسئولیتجامعه

از حفاظت از این موارد جهت پیشبرد و  العاز جانب جامعه دانشگاهی روشن شد که صرف اط
اجتماعی از سوی دانشگاه کافی نیست و پیرامون این مسئله راهکارهایی توسعه مسئولیت 

 .جهت بهبود ارائه شد
ســازمان یادگیرنده و »ای را تحت عنوان مقاله ،(2014، 16، کلودیا و همکارانروس لنوتا)

ارائه کردند. این مطالعه رابطه میان  «مســئولیت اجتماعی در مؤسسات آموزش عالی رومانی
بدین منظور رابطه سه  .سازمان یادگیرنده و مسئولیت اجتماعی دانشــگاه را بررسی کرد

های رهبری، نظارت، فعان داخلی را مطالعه کرد: دانشجویان، کارکنان با نقشینگروه ذ
ابعاد مختلف  .وزشــیهای آمارزیابی و کنترل و همچنین کارکنان درگیر در توســعه برنامه

سازمان یادگیرنده درجات متفاوتی از ارتباط با مسئولیت اجتماعی دانشگاه را ارائه کرد. این 
ها را عضویت در سازمان رسمی متفاوت است. نتایج این پژوهش نقش دانشگاه بنا برروابط 

-مثابه سازمانهدهد بلکه بهایی که در آن یادگیری و آموزش رخ میعنوان سازمانبه تنهانه

در فرایند اجتماعی  مسئولیت دوره سازد که قادر به داشتنای روشن میهای یادگیرنده
 .ای خود هستندگیری و توسعه حرفهشکل

 یک دانشگاه مسئول به سازمانی هویت»پژوهش خود را با عنوان  (2014، 17آتاکان و اکر)
عرضه کردند.  «بخش آموزش عالی ترکیه ینهیدرزملحاظ اجتماعی: یک مطالعه موردی 

های مسئولیت اجتماعی در یکی از مؤسســات آموزش عالی این مطالعه به تشریح طرح
پردازد. پژوهش مذکور از نوع مطالعات کیفی است که در این راستا شرحی عمیق از ترکیه می

دانشگاه  ازمانیس هویت یههای مسئولیت اجتماعی در قالب برنامریزی فعالیتنحوه طرح
هایی عمیق با افراد های اولیه مصاحبهگردآوری داده منظوربهبیگلی استانبول ارائه داده است. 

های و پروژه سازمانیهویت یه، مدیران مسئول در برنامکارکنان شاملدانشگاهی 
 العاتاط در خصوصشوندگان پذیری اجتماعی دانشگاه صورت گرفت. از مصاحبهمسئولیت

های مشارکت در فعالیت دالیلویژه و به سازمانیهویتهای مدیریت ط به انگیزهمربو
ها پرسیده شد. مصاحبه یسؤاالت سازمانیهویتعنوان بخشی از مدیریت بشردوستانه به

منافع مربوط به  ینهیدرزماجرا و برآیند آن  یههای بشردوستانه، نحوتمامی فعالیت ینوعبه
بر  عالوهداد. ها را پوشش میجامعه، دانشگاه، واحدها و نیز دانشجویان درگیر در این پروژه

                                                 
16 Lenuta Rus, Claudia et al 
17 Atakan & Eker 
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اصلی، از اسناد سازمانی موجود در قالب کتاب راهنمای دانشجویان و  النمصاحبه با عام
یت دانشگاه های ثانویه درباره گزارش مأمورمنابع گردآوری داده منظوربهنشریات مربوطه نیز 

ترین یافته در این پژوهش این بود های مسئولیت اجتماعی بهره گرفته شد. اصلیو فعالیت
دانشگاه استانبول  سازمانیهویتهای بشردوستانه یکی از عناصر اصلی برنامه که فعالیت

 .های مسئولیت اجتماعی خود داردبرای طرح دوستانهنوعهای است و این دانشگاه، انگیزه
ها حائز اهمیت سازی مسئولیت اجتماعی در سایر دانشگاههای این پژوهش جهت پیادهتهیاف

 .است

 شناسیروش
آن  یعنی یاست. روش اسناد یتحلیل-یتوصیف صورتبهو  یروش پژوهش حاضر اسناد

. میها را داراست که قصد مطالعه آن ییهادهیپد دربارهاطالعات  که شامل یدسته از اسناد
 ایو متون  سنادا ای هااست که از فهم مقاصد و انگیزه نیپژوهشگر ا عالقه ،یاسناددر روش 

 یزبان مکتوب و گفتمان نوشتار عنوانبهو آن را  شودمتن خارج  کی یلیتأو یهاتحلیل
-داده رونیازا(. 1394منش، و عرفان ییفسایصادق) استناد قرار دهد مورد و رفتهیپذ سندهینو

 مقاالت زمینه شامل نیموجود در ا منابع با مطالعه و یاکتابخانه صورتبهپژوهش  نیها در ا
و راهبردهای  اندشدهیبنددسته، مرور و یگردآور یاجتماع یریپذمرتبط با موضوع مسئولیت

 پذیری مبتنی بر مقاالت موجود استخراج شده است.مسئولیت

 نتایج
 یهایی جهت ارتقااجتماعی و ارائه راهبرد پذیریمسئولیت هایمؤلفه ابعاد و تبیین منظوربه
اجتماعی مقایسه  پذیریمسئولیتهای معروف و کاربردی یات و مدلاز نظر ی، تعدادهاآن

-مسئولیت یهامدلنسبت به سایر  چراکهبیشتر بر روی مدل نظری کارول بود  تأکید وشد 

این  در .و ساختار دانشگاه دارد ا جوتر و بیشترین شباهت را باجتماعی کاربردی یپذیر
( یابعاد عمومی، فرهنگی، قانونی و اقتصاد)ها شرکت یریپذتیمسئولعالوه بر ابعاد  مطالعه

 یهادانشگاه با شرکت یپذیرتفاوت اصلی مسئولیت .افزوده شده است نیز یبعد فناور
بدین دلیل که  ست.ا هامسئولیت اجتمـاعی در خصوص دانشگاه یخصوصی در اهمیت کلید

ها مراکز ذکـاوت، دانـش و فعالیـت خـالق هسـتند و در توسعه علمی، فرهنگی، دانشگاه
ها و مراکز اینکـه دانشـگاه خصوصبهدارند.  یجامعه نقش کلید یاجتماعی و اقتصاد

نوآورانه و هنرمندانـه را حفـظ  یها، علم، پژوهش، فعالیتشدهکسبعالی دانش  آموزش
اجتماعی و اخالقی جامعه نقـش مهمـی دارنـد.  یهادهند و در بحثو توسعه می کننـدمـی

در جامعه دارند و خدمات مربوط به انتقال  یاآموزشی نقش ویژه یعـالوه بـر ایـن، نهادهـا
 کنند.کلی فراهم میطوربهعمـومی و خصوصی و جامعه را  یهادانـش بـه افـراد، سـازمان
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 شدهاستخراجو راهبردهای  شدهیبررس. مقاالت 1جدول 

 سال شدهاستخراجراهبرد  عنوان مقاالت

های مسئولیت اجتماعی شناسایی مؤلفه

ها با استفاده از تکنیک دلفی دانشگاه

 فازی

 )مطالعه موردی دانشگاه شیراز(

های مسئولیت اجتماعی شناسایی مؤلفه
 هادانشگاه

1393 

 یریپذترکیبی بین جامعه روابط ساده و

 پذیری اجتماعیسازمانی و مسئولیت

 )مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه(

سازمانی و  یریپذتبیین رابطه بین جامعه
 پذیری اجتماعیمسئولیت

1393 

دانشجویان؛ عوامل  یریپذتیمسئول

ها )مطالعه موردی تأثیرگذار و اولویت

 دانشگاه آزاد واحد قم(

عوامل تأثیرگذار در  یبندتیشناسایی و اولو
 دانشجویان یریپذتیمسئول

1394 

پذیری تبیین الگوی ارتقاء مسئولیت

 اجتماعی سازمان

پذیری راهکارهای ارتقاء مسئولیت یوجوجست
 اجتماعی سازمان با تأکید بر کدهای اخالقی

1394 

 یریپذتیهای ارتقای مسئولمؤلفه

 اجتماعی

 اسالمی()مطالعه موردی دانشگاه آزاد 

 1395 پذیری اجتمـاعیارزیـابی مسئولیت

Analysing the literature on 

university social responsibility: 

A review of selected higher 

education journals 

مرور ادبیات مسئولیت اجتماعی دانشگاه جهت 
های مسئولیت اجتماعی شناسایی ابعاد و مؤلفه

 دانشگاه

2017 

 هامسئولیت اجتماعی در دانشگاه

 )مطالعه موردی دانشگاه تهران(

مطالعه وضعیت موجود دانشگاه در رابطه با 
 مسئولیت اجتماعی آن

1397 

ها: پذیری اجتماعی شرکتمسئولیت

ها و مروری بر مفاهیم، ابعاد، نظریه

 های آنمدل

های ها و مدلشناسایی ابعاد، مؤلفه
 هاشرکتپذیری اجتماعی مسئولیت

1397 

مسئولیت اجتماعی  یسازمفهوم

 دانشگاه در ایران

مسئولیت اجتماعی دانشگاه در  یسازمفهوم
 کشور ایران

1398 

Reexamining Consumers’ 

Cognition and Evaluation of 

Corporate Social Responsibility 

via a DANP and IPA Method 

 2020 اجتماعیپذیری های مسئولیتشناسایی مدل

شناسایی عوامل اثرگذار بر 

 پذیری اجتماعی دانشجویانمسئولیت

اجتماعی  یریپذتیبررسی عوامل مؤثر بر مسئول
 دانشجویان

1399 
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پـنج بعـد شـامل  یدارا دانشگاه اجتماعی یپذیرمسئولیت، مقاالت مطالعه شده مبنایبر 
جامعه، مسئولیت عمـومی  در یدر قبـال جامعه، مسئولیت اقتصاد بشردوستانهمسـئولیت 

و  است گرایی در جامعه و مسئولیت فناوری در قبال جامعهمسئولیت قانون ،گراییاخالق
در  زیستمحیط، التزام اجتماعی، عدالت اجتماعی، تعامل با جامعه مؤلفه شامل 15 یدارا

، بشردوستانهبرای بعد مسئولیت  المللیبین -ملی -نقـش محلیو  جهت توسعه پایدار
برای بعد  صادی جامعهتتوجه به توسعه اقو  توجه به منافع اقتصـادی جامعه، مسئولیت مالی

برای بعد  یااخـالق حرفهو  پاسخگویی، ها و هنجارهااحترام به ارزشمسئولیت اقتصادی، 
برای بعد  بـه قـانون التـزامو  فراگیـر کـردن قـانونیی، گرااخالقمسئولیت عمومی 

برای بعد مسئولیت  یگسترش نوآور و یدانش اقتصـادیی در جامعه، گراقانونمسئولیت 
های گسترش و الزام توان سازوکارها میکه جهت ارتقای این ابعاد و مؤلفه فناوری است

بعد  و جامعه جهانی را برای کشوری-ایمنطقه درونی، جامعه ی جامعهمأموریت بر سه حوزه
و شفافیت مالی، تحول در وابستگی شدید شهریه به دانشجویان  بشردوستانهمسئولیت 

ی گسترش منابع مالی پایدار را برای بعد مسئولیت اقتصادی و تالش برای گفتمان سوبه
ی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی را برای بعد مسئولیت عمومی سازی و ارائه

قراردادن دانشگاه  عایت قوانین آموزشی در دانشگاه جهت الگویی و تالش برای رگرااخالق
-به رویکرد زمانهمگرایی و توجه گرایی در جامعه را برای بعد مسئولیت قانوناز منظر قانون

ها را برای بعد مسئولیت فناوری در پیش های مأموریت گرایی و مسئولیت در تدوین راهبرد
 گرفت.
سازمانی، سازوکارهای مـدیریت  مؤثری چارچوب حاکمیت توانند با برقرارمی مدیران

گیری مسئوالنه تداوم رویکرد مسئولیت اجتماعی را ریسـک و برقـراری فرآینـدهای تصمیم
آن، از حرکت در  راتیتأثهای مـرتبط و پـایش و با اجـرای برنامـه نمایندفراهم در بنگاه 

کنند. هروند اجتماعی اطمینان حاصل و ش ریپذتیمسئولبه یک بنگاه  شدنلیتبدمسیر 
پایداری مالی و اقتصادی بنگاه، امکان توجه و توسعه اقتصادی در جامعه محلی بنگاه را 

. جهت آوردیماجتماعی را فراهم  یهارساختیزو این امر زمینـه توسـعه  کندمیتسهیل 
 ر نظر گرفته شود.های زیر دشود راهکارپذیری اجتماعی میارتقای بعد اقتصادی مسئولیت

 مسئولیت و عملکرد مالی و اقتصادی 

 توجه به منافع و توسعه اقتصادی جامعه 

 تأمینخرید و  هایرویه 

 مسئوالنه نوآوری، فناوری و دانش در راستای تقویت اقتصادی و  کارگیریبه
 توسعه پایدار
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قانون و رعایت مقررات و انجام  گوییپاسخمیزان التزام به  درواقعهای قانونی حوزه مسئولیت
که این قوانین  شودیمو بـه عبـارتی ایـن بخـش انتظارات جامعه از بنگاه را شامل  است
بر در این معیار مسئولیت قانونی . توانند فراتر از چارچوب قوانین مکتوب باشندمی بعضاً

، تدابیر، هـاها و هنجارهای جامعه و مجموعه سیاستمیزان توجه و احترام به ارزش اساس
ها و استفاده مسئوالنه از زیست، کاهش آالیندهرای حفظ محیطها و اقداماتی که ببرنامه

منابع طبیعی و نیز التزام به مدیریت مسئوالنه محصوالت و خدمات در طول چرخه عمر 
شود پذیری اجتماعی می. جهت ارتقای بعد قانونی مسئولیتشودیم، توصیف دهدیمانجام 
 شود.ی زیر در نظر گرفته هاراهکار

 وکارکسبها و گو بودن و التزام به قوانین مرتبط با فعالیتپاسخ 

  و استفاده مسئوالنه از منابع طبیعی زیستمحیطحفظ 

 پذیری و حمایت از کاربران و مراجعینمسئولیت 

 ارائه محصوالت و خدمات در چارچوب الزامات قانونی 

 پذیری در قبال کارکنانمسئولیت 

 مدیریت شرایط ایمنی و بهداشتی محیط کار 

شود که اعضای جامعه را شامل می ییهاها و روشهای اخالقی آن دسته از فعالیتمسئولیت
قانون،  صورتبهها پرهیز کنند، حتی اگر ها انتظار دارند انجام دهند یا از انجام آناز بنگاه

که  ردیگیبرمیـا انتظـاراتی را در مدون نشده باشد. مسئولیت اخالقی معیارها، هنجارها 
، کارکنان، سهامداران و جامعه منصفانه، عادالنه یا کنندگانمصرفرا که  آنچهتوجه به 

کند. به نگرند، منعکس میها مینفعان و حمایت از آنی ذیمنطبق بـر رعایـت حقـوق معنو
ت زیرا اخالقیات نیروی ها، مقدم بر وضـع قـوانین اسبیری تغییر در اخالقیات یا ارزشتع

پذیری جهت ارتقای بعد اخالقی مسئولیت .محرکی برای وضع قوانین و مقررات است
 های زیر در نظر گرفته شود.شود راهکاراجتماعی می

  وکارکسبرعایت اخالق، انصاف و عدالت در 

 رعایت اخالق و صداقت در راستای ایجاد وجهه و شهرت مناسب برای بنگاه 

  (عمومی) یاجتماعشفافیت و گزارش دهی 

بـوده و  خودجوشآنکه امری  واسطهبههای داوطلبانه و انسان دوستانه دیدگاه مسئولیت
مؤثرتری منجر شود. اقدامات های تواند به کمکهستند، میافـراد بیشـتری در آن سـهیم 

در توسعه ای در ترویج سالمت و آموزش در جامعه و نیز حمایت و همکاری توسعه
رفاه  شیافزا برای است که های داوطلبانه و انسان دوستانهمسئولیت درواقعها زیرساخت
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 بشردوستانهجهت ارتقای بعد  .به سزایی دارد ریتأثاجتماعی و کیفیت زندگی در جامعه 
 های زیر در نظر گرفته شود.شود راهکارپذیری اجتماعی میمسئولیت

  و آموزش در جامعهتوسعه و ترویج فرهنگ سالمت 

 ای و کمک به و رفع یا کاهش مشکالت منطقه هارساختیحمایت از توسعه ز
 ایجاد رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی

  (یک شهروند )اجتماعی عنوانبهمشارکت بنگاه در جامعه 

 گیرینتیجه
 کالنعنوان یک عنصر اساسی از سیستم اجتماعی ز منظر رویکرد سیستمی، دانشگاه بها

، نتیجه آن انزوای یک واحد ایزوله عمل کند صورتبهبنابراین اگر ؛ شودوب میمحس
منســجم و یکپارچه فعالیت  یبه صورتتواند نیز نمی الندانشگاه خواهد بود و در سطح ک

ها در نقش دوگانه خود یعنی توجه به نیازهای جامعه و کند. لذا ضرورت دارد که دانشگاه
اجتماعی در  اجتماعی آن و همچنین تدوین استراتژی مسئولیتترویج فرهنگ مسئولیت 

 و مثابه ســازمان نقش کلیدی در جامعهکنند. دانشــگاه به فعالیت فضای ســازمانی خود
کند. یندهایش ایفا میآها و فرهای دیگر فراخور اهداف، وظایف، مسئولیتمتمایز از سازمان

انی متخصص، شــهروندان اثرگذار و... از اهم این تربیت مدیران، کارآفرینان، نیروی انســ
های دولتی و خصوصی جامعه و های گروهی در بخشبنابراین، مشارکت؛ وظایف است

ها از محورهای مسئولیت اجتماعی توسعه هرچه بیشتر مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان
اجتماعی خود اهتمام  گیری پایگاه و نظام مسئولیتها باید به شکلدانشگاهی است. دانشگاه

-توانند ارائهها هستند که میدانشگاه اینورزند تا این مشارکت به نحو احسن صورت گیرد. 

 یهای فعلی دنیای امروز باشند. این مسئله نتیجه پدیدهدهنده راهکارهایی برای چالش
-راحیهای طبرنامه شیبر گراها دانشگاه شیازپشیبآن تمرکز  الزمهشدن است که جهانی

 ای خواهد بود.جهانی و منطقه مشکالتحل  منظوربهها شده آن
شناسایی و  هادانشگاهپذیری اجتماعی های مسئولیتدر این مقاله سعی شد تا ابعاد و مؤلفه

نظران، توان گفت که از دید صاحبمی درمجموعها ارائه شود. هایی جهت ارتقای آنراهبرد
با توجه به  و دارد اجتماعی پذیریمسئولیتهای مؤلفه میاندر  یاجتماعی اهمیت بیشتر بعد
در توسعه و گسـترش  که انداجتماعی یهاتأثیرگذارترین سازمان ازجمله هادانشگاه کهاین

 کدر جامعـه زمـانی در شدهپذیرفته یهنجارها و اجتمـاعی سهم بسزایی دارند یهنجارهـا
مسئوالن باید به این د، محور موردتوجه قرار گیرندانش یخواهنـد شـد کـه از جانـب نهـاد

 امر توجه بیشتری مبذول دارند.
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 هاپیشنهاد

 سازمانی، دانشگاه باید به ارزیابی مستمر ایجاد تصویر مطلوب درون و برون منظوربه
است سند  الزمهای خود بپردازد. در این راســتا پیامدها و تأثیرات اجتماعی اســتراتژی

های استراتژیک و بلندمدت خود را بازنگری کرده و با جلب و برنامه اندازچشم
 .ها بپردازدآن اصالح مشــارکت تمامی ذینفعان داخلی و خارجی دانشــگاه به

 ها، ایجاد یک واحد مستقل سیاستها و اثربخشی بیشتر آنا هدف یکپارچگی فعالیتب-

 .شودعی دانشگاه توصیه میگذاری و پشتیبانی برای پیشبرد امور مسئولیت اجتما

  المللی مسئولیت های بیندانشگاه، پیوستن به شبکه شدنجهانیدر راستای هدف
های آموزشی و پژوهشی مرتبط ها برای اجرای برنامهف با آنالاجتماعی دانشگاهی و ائت

 .شودتوصیه می

 فعان دانشگاه ینهای آموزشی مسئولیت اجتماعی برای ذها و دورهطراحی و اجرای کارگاه
بر تقویت رویکرد مشارکتی  تأکیدپذیری شهروندی آنان با و ارتقای فرهنگ و مسئولیت

 .شودو نگاه تیمی توصیه می

 منظوربههای آن های مسئولیت اجتماعی در دانشگاه و دانشکدهایجاد مرکز پژوهش 
در  پژوهشی-علمیهای مرتبط و تأسیس فصلنامه ساماندهی و هدفمند کردن پژوهش

های علمی های مسئولیت اجتماعی همراه با برگزاری همایشجهت انتشار نتایج پژوهش
و آگاهی بخشــی به  های پژوهشیو تخصصی با هدف به اشــتراک گذاشتن یافته

با  های پژوهشیشــود. در وهله اول، انجام پروژهتوصیه می اًعموم افراد جامعه قوی
یبندی دانشگاه به مسئولیت اجتماعی و راهکارهای ها و موانع پاشناسایی چالش هدف

 .شودآن توصیه می

 بینانه و مبتنی بر اهداف آموزشی استادان از عملکرد تحصیلی دانشجویان و ارزیابی واقع
پذیری بازخورد مثبت و مستقیم در قبال توفیقات آنان عمالً موجب مسئولیت هارائ

حصول عملکرد خود که موفقیت و شکست، مباوراند شود و به آنان میدانشجویان می
های اصولی در ریزی و تعیین سیاستها با برنامهشود دانشگاهپیشنهاد می .آنان است

های مداوم مسائل تربیتی در قالب آموزش ینهیدرزمارتقای سواد اطالعاتی استادان 
 .بکوشند

 رزش مهم به یک ا عنوانبهپذیری در نظام آموزش عالی آموزش اثربخش مسئولیت
ریزی درسی بوده و نیازمند جامعه جزء قلمرو برنامه یهمدیران آیند عنوانبهدانشجویان 

-های درسی است. پیشنهاد میتعلیم و تربیت و رسمیت و اعتباربخشی در قالب برنامه

یک ارزش فرهنگی به بازکاوی بنیادین  عنوانبهپذیری شود برای درونی شدن مسئولیت
 .ها پرداخته شودهای درسی مدارس و دانشگاهبرنامه ژهیوبهها و برنامه
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 های گروهی دانشجویی و دخالت و ها برای انجام فعالیتبسترسازی مناسب در دانشگاه
مشارکت دادن دانشجویان در امور فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی مانند حضور 

-مسئولیت دتوانیافته میسازمان صورتبههای دانشجویی ها و تشکلدانشجویان انجمن

های تحقیقاتی اساتید مشارکت دادن دانشجویان در پروژه .پذیری آنان را افزایش دهد
دهد، بلکه روحیه و مهارت دانشجویان را در پژوهش و تولید علم افزایش می تنهانه

ل زمینه را برای کار و یادگیری گروهی و تیمی داشتن دیدگاه مشترک نسبت به مسائ
ها برای ریزی دانشگاهکند. لذا برنامهپذیری و تالش بیشتر مهیا میعلمی و مسئولیت

 .تحقق این مهم بسیار مؤثر خواهد بود

های چالش تواندنمی تنهاییبهکند، نظر به اینکه دانشگاه اذعان می االیسطور که وهمان
 های مسئولیتبا چالش ای توســط دانشــگاه برای مواجههجامعه را حل کند، هر اراده

ها اجتماعی، نیازمند مشــارکت عمومی تمامی ذینفعان خواهد بود که در تدوین اســتراتژی
، با وجود این (.2009، 18یسواال) قرار بگیردهای مســئولیت اجتماعی باید مدنظر و برنامه

ها را بتواند دنیای آنها بداند و های آتی و رهبران آندانشــگاه باید خود را مســئول نســل
 .ها، معنویات و روحیاتشــان درک کندچالش یبا همه
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