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چکیده
طی دهه اخیر ،مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانی به گفتمان غالب و حاکم بر حوزه مدیریت
سازمانها تبدیل شده است و سازمانهای بزرگ و معتبر جهانی ،مسئولیت در برابر جامعه و
محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی سازمانی خود میبینند .در این ســازمانها مسئولیت
اجتماعی با هدف هدایت آنها در راستای کمک به سالمت و رفاه جامعه به طرق اخالقی و
شــفاف موردتوجه قرار گرفته است .در سالهای اخیر برخی دانشگاهها نیز به مسئولیت
اجتماعی بهعنوان رویکردی برای توســعه پایــدار روی آوردهاند و آن را در بیانیه مأموریت
خود گنجاندهاند .اعتقاد بر این است که دانشگاهها میتوانند با همکاری سازمانهای داخلی و
بینالمللی و از طریق توسعه سرمایههای انسانی به تأثیر ســازنده خود بر جامعه بیفزایند و
در غیر این صورت ،آیندهای نخواهند داشت .ازاینرو پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و
مؤلفههای مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها و ارائه راهبردهایی جهت ارتقای آنها انجام
شده است .روش پژوهش حاضر اسنادی و بهصورت توصیفی-تحلیلی است .دادهها در این
پژوهش بهصورت کتابخانهای با مطالعه منابع موجود در این زمینه شامل ،مقاالت مرتبط با
موضوع مسئولیتپذیری اجتماعی گردآوری شدهاند .بر اساس مطالعات صورت گرفته،
مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه دارای پـنج بعـد شـامل مسـئولیت بشردوستانه در قبـال
جامعه ،مسئولیت اقتصادی در جامعه ،مسئولیت عمـومی اخالقگرایی ،مسئولیت قانونگرایی
در جامعه و مسئولیت فناوری در قبال جامعه و همچنین دارای  15مؤلفه است که از دید
صاحبنظران ،بعد اجتماعی اهمیت بیشتری در میان مؤلفههای مسئولیتپذیری اجتماعی
دارد ،لذا با توجه به اینکه دانشگاهها ازجمله تأثیرگذارترین سازمانهای اجتماعیاند که در
توسعه و گسـترش هنجارهـای اجتمـاعی سهم بسزایی دارند و هنجارهای پذیرفتهشده در
جامعـه زمـانی درک خواهنـد شـد کـه از جانـب نهـادی دانشمحور موردتوجه قرار گیرد،
مسئوالن باید به این امر توجه بیشتری مبذول دارند.
واژگان کلیدی :مسئولیت اجتماعی سازمانی ،استراتژی سازمانی ،مسئولیت اجتماعی دانشگاهها
 1نویسنده مسئول :دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،رایانامهfsaghafi@ut.ac.ir :
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مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است و نیازهای خود را از طریق تعامل با اجتماع و زندگی در آن
برطرف میسازد ،یعنی در یک محیط بسته فعالیت نمیکند و در تعامل با زیر سیستمهای
متنوعی است و به عبارت سادهتر ،یک نظام فرعی از نظام اجتماعی را تشکیل میدهد و
بنابراین فعالیت در آن نیازمند یادگیری یکسری مهارتهایی است که فراگیری درست آن
قواعد میتواند منجر به شکلگیری مسئولیت اجتماعی گردد .مسئولیت اجتماعی بهطور
روزافزون به یک مفهوم مهم جهانی و به بخشی از مباحثه مربوط به رقابتی بودن و تاب-
آوری در فضای جهانیشدن تبدیل شده است .یکی از پرکاربردترین تعاریف از مسئولیت
اجتماعی ،تعریفی است که از سوی شورای جهانی کسبوکار برای توسعه پایدار ارائه شده
است؛ طبق این تعریف مسئولیت اجتماعی بهعنوان تعهد مستمر شرکتها به رفتار اخالقی و
کمک به توسعه اقتصادی همزمان با بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی نیرویکار خود و
خانوادههای آنها بهعنوان یک کل تلقی شده است (آلزیود و هانی .)2015 ،3با تغییر پارادایم
توســعه از توسعه اقتصادی به توســعه پایدار ،نقش و کارکرد آموزش عالی دچار تحوالت
اساسی شده است .دیدگاههای نوین به سیاستهای آموزش عالی منجر به هدفگذاریهای
جدید و انتظارات جدیدتر از نقش دانشــگاهها شده است چنانکه با ورود به نسل سوم
دانشگاهها و ارتباط بیشازپیش آنها با صنعت و جامعه ،مسئوالنه عمل کردن در قبال جامعه
موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاری جامعه دانشگاهی بر محورهای تشکیل-
دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»« ،جامعه» و «محیطزیست» در سالهای اخیر شدت
گرفته است .ازآنجاکه آموزش عالی از طرفی در محیط و بازار رقابتی کامل ،بالغ و متنوع
شــده اســت و از سوی دیگر محیط ملی و جهانی آن در تحول ژرف ،پردامنه و مســتمر
قرار دارد بنابراین دانشــگاهها برای رویارویی با چالشها و فرصتها ،باید شکل و ساختار
خود را تغییر دهند (بورسئا و مارینسکو .)2011 ،4دانشگاهها صرفاً فراهمکنندگان خدمات
آموزشــی و پژوهشی نیستند بلکه شکلدهنده هویت افراد مسئولیتپذیر نسبت به کشور
خود و سایر کشورهای جهان نیز هستند (سالیوان)2003 ،5؛ بنابراین دانشگاهها نقش مهمی
را در ایجاد توانایی نسل آینده بهمنظور دستیابی به موفقیت ،رویارویی با پدیده جهانیشدن و
رشد اقتصادی و ساخت آیندهای پایدار برای مردم در سراسر جهان ایفا میکنند (ستو پامیس
و همکاران .)2011 ،6در این راستا مسئولیت اجتماعی دانشگاهی به موضوع محوری
3

Alzyoud & Hani
Burcea & Marinescu
5
Sullivan
6
Seto-Pamies et al
4

 | 123نقش و مسئولیت اجتماعی اساتید دانشگاه در ارتقای اخالقی و تربیتی دانشجویان

بحثهای تأثیرگذار در سازمانهای مربوط به آموزش عالی در قرن بیستویک تبدیل شده
است )ساواسدیکوسول .)2009 ،7همانگونه که مبانی علمی مسئولیت اجتماعی دانشگاه،
مؤید دیدگاه کمیسیون اروپا ( )2006تأکید میکند هر سازمانی تأثیراتی بر جامعه دارد و به
میزان این تأثیر باید مســئولیتپذیر و پاســخگو باشد بنابراین ،دانشگاه نیز بهمثابه یک
ســازمان باید مسئولیت پیامدهای ناشی از اســتراتژیها ،ساختار ،سیاســتها و
عملکردهایش را برعهده بگیرد و بهمنظور درک بهتر الگوی نوین مدیریت دانشــگاه ،در
نظرگرفتن دیدگاه کمیســیون اروپا حائز اهمیت اســت (آرگاندونا .)2012 ،8از منظر این
دیدگاه ،مســئولیت اجتماعی دانشــگاهی بهعنوان «تعهد ضمنی از جانب دانشــگاه
محســوب میشــود که علت وجودی آن ،گســترش و اجرای اصول و ارزشهای عمومی
و خصوصی از طریق عملکردهای دانشــگاه از قبیل مدیریت ،آموزش ،پژوهش و پروژههای
خارجی اســت و بهاینترتیب ،دانشــگاه ســعی در اجرای رضایتبخش مســئولیتهای
برگرفته از جامعه دارد ».بهعبارتدیگر ،مســئولیت اجتماعی دانشــگاهی به معنای ارائه
خدمات آموزشی و گسترش دانش از راه اخالقی است که در واقع همان مدیریت شایسته،
احترام و تعهد به جامعه است (وازکز و همکاران .)2013 ،9حالآنکه دانشگاه در رابطه با
مسئولیت اجتماعی تعهدی دوگانه دارد .اول اینکه دانشگاه بهمثابه یک سازمان در جامعه
فعالیت میکند و شایسته است نسبت به مسائل اجتماعی چه ازنظر روحی و روانی و چه از
منظر مسائل زیستمحیطی حساس باشد و در قبال جامعه درونسازمانی (اعضای هیئت-
علمی ،کارکنان ،مدیران و دانشــجویان) و برونسازمانی خود (جامعهای که به آن تعلق
دارد) احساس مسئولیت کند .دومین تعهد و مهمتر آن که دانشگاه عالوه بر اینکه با تدوین
استراتژی مسئولیت اجتماعی خود الگویی برای این امر مهم است ،عهدهدار وظیفه آموزش و
ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی به سازمانها ،شهروندان و جامعه نیز خواهد بود و شایسته
است که دانشگاه هم در نقش سازمانی و نهادی خود ،مسئولیت اجتماعی را رعایت کند و به
آن پایبند باشد و هم با رفتار ،برنامهها و عملکردهایش مروج فرهنگ مسئولیت اجتماعی در
سازمانها و جامعه باشد .بنابراین از منظر تمایزی که دانشگاه در رابطه با مسئولیت اجتماعی
نسبت به سایر سازمانها و بنگاههای کسبوکار دارد ،نقش مهمتری را در جامعه ایفا می-
کند .بر اساس مطالعات اشارهشده ،پرداختن به مقوله مسئولیتپذیری اجتماعی برای
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ثمربخش است و به ساختن جامعهای متعهد کمک خواهد
کرد .لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفههای مسئولیتپذیری اجتماعی
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دانشگاهها و ارائهی راهبردهایی جهت ارتقای آنها است .این مقاله به شرح زیر ارائه شده
است.
بیان مسئله
یکی از مسائل مشترکی که دانشگاهها در سطح جهانی با آن روبهرو هستند ،مسـئولیت
اجتمـاعی آنهـا در قبال محیط خود است (بارون .)2007 ،10این موضوع و توجه به آن رو
به افزایش است و این نوع نگاه بـه کارکردهـای دانشـگاهی اضافه شده است .مدیران امروز
باید ابعاد اجتماعی عمومی حرفه خود را بشناسند و برای رویارویی بـا آثـار سازمان خود برای
محیط اجتماعی آماده باشند (الوانی .)2009 ،11واحدهای دانشگاهی نشان دادهاند که نمی-
توانند با بهکـار بـردن رویکردهـا و راهبردهای قدیمی پاسخگوی نیاز ذینفعان و قشرهای
مختلف جامعـه باشـند .بهعبارتدیگر ،انگـاره و راهبردهایی که در خالل دهه گذشته تا
امروز در آمـوزش عـالی بـه کـار مـیرفـت ،بـرای بـرآورده کـردن انتظارات اقتصادی،
علمی ،سیاسی و اجتماعی منحصربهفرد نظام آموزش عالی این عصر مناسـب نیسـت و نیاز
است که دانشگاهها بهسوی بهکارگیری راهبردهای جدید حرکت کنند و هماکنون دانشـگاه-
های بسیاری در سطح جهان به دنبال تجدیدنظر و اصالح سیاستهای پیشین خود برای
اعمال اصول پایـداری در سیاستها و مدیریت خود هستند تا قابلیتهای ناپایداری را که
سالها از طریق آموزش عـالی تـرویج شـده است ،بررسی و در نوع رابطه خود با جامعه
تجدیدنظر کنند (آراسته و امیری .)2012 ،12درمجموع ،این سؤال مطرح میشود که ابعاد و
مؤلفههای ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی دانشـگاهها چیست؟
درباره مسئولیت اجتماعی شرکتها از دهه  1950در ادبیات آکادمیک بحث شده است و این
مفهوم امروزه بهطور گسترده در پژوهشهای حسابداری و مدیریت موردتوجه قرار گرفته
است و بـا مـروری بر روند تکامل مفاهیم آن واضح است که جنبشی از نگرش اخالقی
فلسفی به نگرش مدیریتی ایجاد شده است و بهطور خاص در یک دهه اخیر مبـانی اخالقـی
در تصـمیمات مـدیریتی رشـد یافتـه و پایـههـای هنجــاری را بــرای مســئولیت
اجتمـاعی شــرکتها فــراهم کــرده اسـت .مسئولیت اجتماعی شرکتها با رویکردی
جدید و نوظهور در هزاره جدیـد کلیـدی بـرای ایجـاد تغییـرات اساسی در اشخاص،
سازمانها و جامعه و نیز اطمینان یافتن از توجه به کلیـد تفاوتهـا و تغییـرات در سـطح
جامعه است و همچنین بهعنوان مدلی جامع و جدید در قالب مدل  DNAواحدهای
کسبوکار به دنبـال ایجاد ارزش حاکمیت مطلـوب ،مشـارکت اجتمـاعی مناسـب و
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یکپـارچگی و امانتداری محیطـی اسـت .با بررسی ادبیـات در زمینـه مسـئولیت اجتمـاعی
سـازمانها میتوان مدلهای زیر را بهعنوان مدلهای اصلی توضیحدهنده مسئولیت
اجتماعی شرکتها بیان کرد .مدل هرمی کارول :طبق این مدل که در شکل  1نشان داده
شده است ،مسئولیت اجتماعی شـرکتها از چهـار قسمت اقتصادی (به دست آوردن سود)،
قانونی (هماهنگی با قـوانین) ،اخالقـی (اخـالق) و بشردوستانه (شهروند خوب) تشکیل شده
است (گوا .)2008 ،13مؤلفههای مدل مسئولیت اجتماعی ازنظر سلسله مراتبی اهمیـت کمـی
دارنـد .بـر ایـن اسـاس مسئولیت قانونی پایه محسوب میشود و همه مسئولیتهای دیگر
داللت بر مسئولیت اقتصـادی دارنـد و از شرکتها انتظار میرود که در چارچوب قانون عمل
کنند و مسئولیت قانونی الیه بعدی هرم است .در رأس این هرم مسئولیت بشردوستانه قرار
دارد که اختیاری است و کمترین اهمیت را در هرم دارد .هـر چه به رأس هرم نزدیک می-
شویم ،از اهمیت این مؤلفهها کاسته میشود (گوا .)2008 ،مدل دوایر متقاطع :چارچوب مدل
هرمی کارول نمیتواند طبیعت قلمروهای مسئولیت اجتماعی شرکتها را بهطور کامل ارائه
کند و ارتباط متقابل بین آنهـا را بـه تصـویر بکشـد .قلمروهـای مسـئولیت اجتمـاعی
شرکتها در تعامل با هم قرار دارند و یکی از ویژگیهای جداییناپذیر مسـئولیت اجتمـاعی
شـرکتها همـان ارتباط متقابل است .بر این اساس در مدل دوایر متقاطع مسئولیتهای
مختلـف بـا یکـدیگر روابـط پویـا و متقابل دارند و بهطور خاص مسئولیت اقتصـادی
اساسـیتـرین مسـئولیت نیست .بهعبارتدیگر ،مسئولیتهای قانونی ،اخالقی و بشردوستانه
به همان اندازهی مسـئولیت اقتصـادی بـرای کسبوکار اهمیـت دارد .مدل دوایر
متحدالمرکز :این مدل شبیه مدل هرمی است که در آن نقش اقتصادی کسبوکار هسـته
اصلی مسئولیت اجتماعی است .همچنین شبیه مدل دوایر متقاطع است که در آن به روابـط
متقابـل بـین قلمروهای مسئولیت اجتماعی شرکت توجـه مـیشـود .بـدین ترتیـب کـه
هماننـد مـدل هرمـی کـارول مسئولیتهای اقتصادی در مرکز مدل قرار دارند اما نسبت به
سـایر قلمروهـا اهمیـت بیشـتری ندارنـد .در مقابل ،مسئولیتهای بشردوستانه بیشترین
اهمیت را دارند اما این مسئولیت نیز بایـد بـا توجـه بـه قلمـرو اقتصادی انجام شود.

شکل  .1مدل هرمی کارول (کارول)1991 ،14
Geva
Carroll
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شکل  .2مدل دوایر متقاطع (گوا)2008 ،

در این مدل (شکل  )3هر عضو دایره داخلی درعینحال عضـو دایـره گستردهتر بیرونی است
اما این رابطه برعکس نیست (گوا.)2008 ،

شکل  .3مدل دوایر متحدالمرکز (گوا)2008 ،

بدون تردید نظام آموزش عالی نقش اساسی در توسعه جامعه دارد (پریرخ و فتاحی.)1384 ،
امروزه مراکز آموزش عالی سه مأموریت اصلی آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات را بر عهده
دارند؛ بنابراین با توجه به نقش مهم این نهادها در ابعاد گوناگون ،اطمینان یافتن از کیفیت
مطلوب عملکرد هر یک از کارکردهای آن بهمنظور جلوگیری از هدر رفت سرمایههای مادی
و انسانی ضرورتی انکارناپذیر است اما در کنار این عوامل و شاید مهمتر از آنها رعایت
موضوعات اخالقی و اجتماعی است که تحت عنوان مسئولیت اجتماعی دانشگاهها معروف
شده است .پژوهشگران و صاحبنظران مختلفی در زمینه مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه
بررسیهایی انجام دادهاند( .احمد )2012 ،15پژوهشــی با عنوان «آیا دانشــگاه میتواند به-
عنوان یک راهبر در مســئولیت اجتماعی سازمانی نقش ایفا کند؟» را در مالزی انجام داد.
این مقاله در صدد این بود تا ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمانی و ایجاد ظرفیت برای
زندگی پایدار را تعیین کند؛ با این رویکرد که چگونه ذینفعان دانشــگاه از قبیل
دانشــجویان میتوانند در توسعه مسئولیت اجتماعی سهم بسزایی داشته باشند .در این
Ahmed
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پژوهش مسئولیت اجتماعی دانشگاه میان چهارده مؤسسه آموزش عالی دولتی و خصوصی
در مالزی بررسی شد .نتایج نشان دادند که درمجموع افراد مورد آزمون از نیاز به حفاظت از
محیطزیست و از نقشی که مسئولیت اجتماعی سازمانی در توســعه هرچه بیشتر ایجاد
جامعهای پاسخگو و مسئولیتپذیر ایفا میکند ،آگاهاند اما در این راستا با فقدان فعالیتهایی
از جانب جامعه دانشگاهی روشن شد که صرف اطالع از حفاظت از این موارد جهت پیشبرد و
توسعه مسئولیت اجتماعی از سوی دانشگاه کافی نیست و پیرامون این مسئله راهکارهایی
جهت بهبود ارائه شد.
(لنوتا روس ،کلودیا و همکاران ،)2014 ،16مقالهای را تحت عنوان «ســازمان یادگیرنده و
مســئولیت اجتماعی در مؤسسات آموزش عالی رومانی» ارائه کردند .این مطالعه رابطه میان
سازمان یادگیرنده و مسئولیت اجتماعی دانشــگاه را بررسی کرد .بدین منظور رابطه سه
گروه ذینفعان داخلی را مطالعه کرد :دانشجویان ،کارکنان با نقشهای رهبری ،نظارت،
ارزیابی و کنترل و همچنین کارکنان درگیر در توســعه برنامههای آموزشــی .ابعاد مختلف
سازمان یادگیرنده درجات متفاوتی از ارتباط با مسئولیت اجتماعی دانشگاه را ارائه کرد .این
روابط بنا بر عضویت در سازمان رسمی متفاوت است .نتایج این پژوهش نقش دانشگاهها را
نهتنها بهعنوان سازمانهایی که در آن یادگیری و آموزش رخ میدهد بلکه بهمثابه سازمان-
های یادگیرندهای روشن میسازد که قادر به داشتن دوره مسئولیت اجتماعی در فرایند
شکلگیری و توسعه حرفهای خود هستند.
(آتاکان و اکر )2014 ،17پژوهش خود را با عنوان «هویت سازمانی یک دانشگاه مسئول به
لحاظ اجتماعی :یک مطالعه موردی درزمینهی بخش آموزش عالی ترکیه» عرضه کردند.
این مطالعه به تشریح طرحهای مسئولیت اجتماعی در یکی از مؤسســات آموزش عالی
ترکیه می پردازد .پژوهش مذکور از نوع مطالعات کیفی است که در این راستا شرحی عمیق از
نحوه طرحریزی فعالیتهای مسئولیت اجتماعی در قالب برنامهی هویت سازمانی دانشگاه
بیگلی استانبول ارائه داده است .بهمنظور گردآوری دادههای اولیه مصاحبههایی عمیق با افراد
دانشگاهی شامل کارکنان ،مدیران مسئول در برنامهی هویتسازمانی و پروژههای
مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه صورت گرفت .از مصاحبهشوندگان در خصوص اطالعات
مربوط به انگیزههای مدیریت هویتسازمانی و بهویژه دالیل مشارکت در فعالیتهای
بشردوستانه بهعنوان بخشی از مدیریت هویتسازمانی سؤاالتی پرسیده شد .مصاحبهها
بهنوعی تمامی فعالیتهای بشردوستانه ،نحوهی اجرا و برآیند آن درزمینهی منافع مربوط به
جامعه ،دانشگاه ،واحدها و نیز دانشجویان درگیر در این پروژهها را پوشش میداد .عالوه بر
Lenuta Rus, Claudia et al
Atakan & Eker
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مصاحبه با عامالن اصلی ،از اسناد سازمانی موجود در قالب کتاب راهنمای دانشجویان و
نشریات مربوطه نیز بهمنظور منابع گردآوری دادههای ثانویه درباره گزارش مأموریت دانشگاه
و فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بهره گرفته شد .اصلیترین یافته در این پژوهش این بود
که فعالیتهای بشردوستانه یکی از عناصر اصلی برنامه هویتسازمانی دانشگاه استانبول
است و این دانشگاه ،انگیزههای نوعدوستانه برای طرحهای مسئولیت اجتماعی خود دارد.
یافتههای این پژوهش جهت پیادهسازی مسئولیت اجتماعی در سایر دانشگاهها حائز اهمیت
است.
روششناسی
روش پژوهش حاضر اسنادی و بهصورت توصیفی-تحلیلی است .روش اسنادی یعنی آن
دسته از اسنادی که شامل اطالعات درباره پدیدههایی است که قصد مطالعه آنها را داریم.
در روش اسنادی ،عالقه پژوهشگر این است که از فهم مقاصد و انگیزهها یا اسناد و متون یا
تحلیلهای تأویلی یک متن خارج شود و آن را بهعنوان زبان مکتوب و گفتمان نوشتاری
نویسنده پذیرفته و مورد استناد قرار دهد (صادقیفسایی و عرفانمنش .)1394 ،ازاینرو داده-
ها در این پژوهش بهصورت کتابخانهای و با مطالعه منابع موجود در این زمینه شامل مقاالت
مرتبط با موضوع مسئولیتپذیری اجتماعی گردآوری ،مرور و دستهبندیشدهاند و راهبردهای
مسئولیتپذیری مبتنی بر مقاالت موجود استخراج شده است.
نتایج
بهمنظور تبیین ابعاد و مؤلفههای مسئولیتپذیری اجتماعی و ارائه راهبردهایی جهت ارتقای
آنها ،تعدادی از نظریات و مدلهای معروف و کاربردی مسئولیتپذیری اجتماعی مقایسه
شد و تأکید بیشتر بر روی مدل نظری کارول بود چراکه نسبت به سایر مدلهای مسئولیت-
پذیری اجتماعی کاربردیتر و بیشترین شباهت را با جو و ساختار دانشگاه دارد .در این
مطالعه عالوه بر ابعاد مسئولیتپذیری شرکتها (ابعاد عمومی ،فرهنگی ،قانونی و اقتصادی)
بعد فناوری نیز افزوده شده است .تفاوت اصلی مسئولیتپذیری دانشگاه با شرکتهای
خصوصی در اهمیت کلیدی مسئولیت اجتمـاعی در خصوص دانشگاهها است .بدین دلیل که
دانشگاهها مراکز ذکـاوت ،دانـش و فعالیـت خـالق هسـتند و در توسعه علمی ،فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارند .بهخصوص اینکـه دانشـگاهها و مراکز
آموزش عالی دانش کسبشده ،علم ،پژوهش ،فعالیتهای نوآورانه و هنرمندانـه را حفـظ
مـیکننـد و توسعه میدهند و در بحثهای اجتماعی و اخالقی جامعه نقـش مهمـی دارنـد.
عـالوه بـر ایـن ،نهادهـای آموزشی نقش ویژهای در جامعه دارند و خدمات مربوط به انتقال
دانـش بـه افـراد ،سـازمانهای عمـومی و خصوصی و جامعه را بهطورکلی فراهم میکنند.
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جدول  .1مقاالت بررسیشده و راهبردهای استخراجشده

عنوان مقاالت
شناسایی مؤلفههای مسئولیت اجتماعی
دانشگاهها با استفاده از تکنیک دلفی

راهبرد استخراجشده
شناسایی مؤلفههای مسئولیت اجتماعی
دانشگاهها

سال
1393

فازی
(مطالعه موردی دانشگاه شیراز)
روابط ساده و ترکیبی بین جامعهپذیری
سازمانی و مسئولیتپذیری اجتماعی

تبیین رابطه بین جامعهپذیری سازمانی و
مسئولیتپذیری اجتماعی

1393

(مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه)
مسئولیتپذیری دانشجویان؛ عوامل
تأثیرگذار و اولویتها (مطالعه موردی

شناسایی و اولویتبندی عوامل تأثیرگذار در
مسئولیتپذیری دانشجویان

1394

دانشگاه آزاد واحد قم)
تبیین الگوی ارتقاء مسئولیتپذیری

جستوجوی راهکارهای ارتقاء مسئولیتپذیری
اجتماعی سازمان با تأکید بر کدهای اخالقی

مؤلفههای ارتقای مسئولیتپذیری

ارزیـابی مسئولیتپذیری اجتمـاعی

اجتماعی سازمان

1394
1395

اجتماعی
(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی)
Analysing the literature on
university social responsibility:
A review of selected higher
education journals

مرور ادبیات مسئولیت اجتماعی دانشگاه جهت
شناسایی ابعاد و مؤلفههای مسئولیت اجتماعی
دانشگاه
مطالعه وضعیت موجود دانشگاه در رابطه با
مسئولیت اجتماعی آن

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها:

شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و مدلهای
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها

مسئولیت اجتماعی در دانشگاهها
(مطالعه موردی دانشگاه تهران)
مفاهیم ،ابعاد ،نظریهها و مروری بر

2017

1397
1397

مدلهای آن
مفهومسازی مسئولیت اجتماعی

مفهومسازی مسئولیت اجتماعی دانشگاه در
کشور ایران

’Reexamining Consumers
Cognition and Evaluation of
Corporate Social Responsibility
via a DANP and IPA Method

شناسایی مدلهای مسئولیتپذیری اجتماعی

2020

شناسایی عوامل اثرگذار بر

بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیتپذیری اجتماعی
دانشجویان

1399

دانشگاه در ایران

مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان

1398
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بر مبنای مقاالت مطالعه شده ،مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه دارای پـنج بعـد شـامل
مسـئولیت بشردوستانه در قبـال جامعه ،مسئولیت اقتصادی در جامعه ،مسئولیت عمـومی
اخالقگرایی ،مسئولیت قانونگرایی در جامعه و مسئولیت فناوری در قبال جامعه است و
دارای  15مؤلفه شامل تعامل با جامعه ،عدالت اجتماعی ،التزام اجتماعی ،محیطزیست در
جهت توسعه پایدار و نقـش محلی -ملی -بینالمللی برای بعد مسئولیت بشردوستانه،
مسئولیت مالی ،توجه به منافع اقتصـادی جامعه و توجه به توسعه اقتصادی جامعه برای بعد
مسئولیت اقتصادی ،احترام به ارزشها و هنجارها ،پاسخگویی و اخـالق حرفهای برای بعد
مسئولیت عمومی اخالقگرایی ،فراگیـر کـردن قـانون و التـزام بـه قـانون برای بعد
مسئولیت قانونگرایی در جامعه ،دانش اقتصـادی و گسترش نوآوری برای بعد مسئولیت
فناوری است که جهت ارتقای این ابعاد و مؤلفهها میتوان سازوکارهای گسترش و الزام
مأموریت بر سه حوزهی جامعه درونی ،جامعه منطقهای-کشوری و جامعه جهانی را برای بعد
مسئولیت بشردوستانه و شفافیت مالی ،تحول در وابستگی شدید شهریه به دانشجویان
بهسوی گسترش منابع مالی پایدار را برای بعد مسئولیت اقتصادی و تالش برای گفتمان
سازی و ارائهی الگوی فرهنگی برای نظام آموزش عالی را برای بعد مسئولیت عمومی
اخالقگرایی و تالش برای رعایت قوانین آموزشی در دانشگاه جهت الگو قراردادن دانشگاه
از منظر قانونگرایی در جامعه را برای بعد مسئولیت قانونگرایی و توجه همزمان به رویکرد-
های مأموریت گرایی و مسئولیت در تدوین راهبردها را برای بعد مسئولیت فناوری در پیش
گرفت.
مدیران میتوانند با برقراری چارچوب حاکمیت مؤثر سازمانی ،سازوکارهای مـدیریت
ریسـک و برقـراری فرآینـدهای تصمیمگیری مسئوالنه تداوم رویکرد مسئولیت اجتماعی را
در بنگاه فراهم نمایند و با اجـرای برنامـههای مـرتبط و پـایش تأثیرات آن ،از حرکت در
مسیر تبدیلشدن به یک بنگاه مسئولیتپذیر و شهروند اجتماعی اطمینان حاصل کنند.
پایداری مالی و اقتصادی بنگاه ،امکان توجه و توسعه اقتصادی در جامعه محلی بنگاه را
تسهیل میکند و این امر زمینـه توسـعه زیرساختهای اجتماعی را فراهم میآورد .جهت
ارتقای بعد اقتصادی مسئولیتپذیری اجتماعی میشود راهکارهای زیر در نظر گرفته شود.
 مسئولیت و عملکرد مالی و اقتصادی
 توجه به منافع و توسعه اقتصادی جامعه
 رویههای خرید و تأمین
 بهکارگیری مسئوالنه نوآوری ،فناوری و دانش در راستای تقویت اقتصادی و
توسعه پایدار
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حوزه مسئولیتهای قانونی درواقع میزان التزام به پاسخگویی و انجام قانون و رعایت مقررات
است و بـه عبـارتی ایـن بخـش انتظارات جامعه از بنگاه را شامل میشود که این قوانین
بعضاً میتوانند فراتر از چارچوب قوانین مکتوب باشند .در این معیار مسئولیت قانونی بر
اساس میزان توجه و احترام به ارزشها و هنجارهای جامعه و مجموعه سیاستهـا ،تدابیر،
برنامهها و اقداماتی که برای حفظ محیطزیست ،کاهش آالیندهها و استفاده مسئوالنه از
منابع طبیعی و نیز التزام به مدیریت مسئوالنه محصوالت و خدمات در طول چرخه عمر
انجام میدهد ،توصیف میشود .جهت ارتقای بعد قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی میشود
راهکارهای زیر در نظر گرفته شود.
 پاسخگو بودن و التزام به قوانین مرتبط با فعالیتها و کسبوکار
 حفظ محیطزیست و استفاده مسئوالنه از منابع طبیعی
 مسئولیتپذیری و حمایت از کاربران و مراجعین
 ارائه محصوالت و خدمات در چارچوب الزامات قانونی
 مسئولیتپذیری در قبال کارکنان
 مدیریت شرایط ایمنی و بهداشتی محیط کار
مسئولیتهای اخالقی آن دسته از فعالیتها و روشهایی را شامل میشود که اعضای جامعه
از بنگاهها انتظار دارند انجام دهند یا از انجام آنها پرهیز کنند ،حتی اگر بهصورت قانون،
مدون نشده باشد .مسئولیت اخالقی معیارها ،هنجارها یـا انتظـاراتی را در برمیگیرد که
توجه به آنچه را که مصرفکنندگان ،کارکنان ،سهامداران و جامعه منصفانه ،عادالنه یا
منطبق بـر رعایـت حقـوق معنوی ذینفعان و حمایت از آنها مینگرند ،منعکس میکند .به
تعبیری تغییر در اخالقیات یا ارزشها ،مقدم بر وضـع قـوانین است زیرا اخالقیات نیروی
محرکی برای وضع قوانین و مقررات است .جهت ارتقای بعد اخالقی مسئولیتپذیری
اجتماعی میشود راهکارهای زیر در نظر گرفته شود.
 رعایت اخالق ،انصاف و عدالت در کسبوکار
 رعایت اخالق و صداقت در راستای ایجاد وجهه و شهرت مناسب برای بنگاه
 شفافیت و گزارش دهی اجتماعی (عمومی)
دیدگاه مسئولیتهای داوطلبانه و انسان دوستانه بهواسطه آنکه امری خودجوش بـوده و
افـراد بیشـتری در آن سـهیم هستند ،میتواند به کمکهای مؤثرتری منجر شود .اقدامات
توسعهای در ترویج سالمت و آموزش در جامعه و نیز حمایت و همکاری در توسعه
زیرساختها درواقع مسئولیتهای داوطلبانه و انسان دوستانهای است که بر افزایش رفاه
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اجتماعی و کیفیت زندگی در جامعه تأثیر به سزایی دارد .جهت ارتقای بعد بشردوستانه
مسئولیتپذیری اجتماعی میشود راهکارهای زیر در نظر گرفته شود.
 توسعه و ترویج فرهنگ سالمت و آموزش در جامعه
 حمایت از توسعه زیرساختها و رفع یا کاهش مشکالت منطقهای و کمک به
ایجاد رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی
 مشارکت بنگاه در جامعه بهعنوان یک شهروند (اجتماعی)
نتیجهگیری
از منظر رویکرد سیستمی ،دانشگاه بهعنوان یک عنصر اساسی از سیستم اجتماعی کالن
محسوب میشود؛ بنابراین اگر بهصورت یک واحد ایزوله عمل کند ،نتیجه آن انزوای
دانشگاه خواهد بود و در سطح کالن نیز نمیتواند به صورتی منســجم و یکپارچه فعالیت
کند .لذا ضرورت دارد که دانشگاهها در نقش دوگانه خود یعنی توجه به نیازهای جامعه و
ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی آن و همچنین تدوین استراتژی مسئولیت اجتماعی در
فضای ســازمانی خود فعالیت کنند .دانشــگاه بهمثابه ســازمان نقش کلیدی در جامعه و
متمایز از سازمانهای دیگر فراخور اهداف ،وظایف ،مسئولیتها و فرآیندهایش ایفا میکند.
تربیت مدیران ،کارآفرینان ،نیروی انســانی متخصص ،شــهروندان اثرگذار و ...از اهم این
وظایف است؛ بنابراین ،مشارکتهای گروهی در بخشهای دولتی و خصوصی جامعه و
توسعه هرچه بیشتر مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانها از محورهای مسئولیت اجتماعی
دانشگاهی است .دانشگاهها باید به شکلگیری پایگاه و نظام مسئولیت اجتماعی خود اهتمام
ورزند تا این مشارکت به نحو احسن صورت گیرد .این دانشگاهها هستند که میتوانند ارائه-
دهنده راهکارهایی برای چالشهای فعلی دنیای امروز باشند .این مسئله نتیجه پدیدهی
جهانیشدن است که الزمه آن تمرکز بیشازپیش دانشگاهها بر گرایش برنامههای طراحی-
شده آنها بهمنظور حل مشکالت جهانی و منطقهای خواهد بود.
در این مقاله سعی شد تا ابعاد و مؤلفههای مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها شناسایی و
راهبردهایی جهت ارتقای آنها ارائه شود .درمجموع میتوان گفت که از دید صاحبنظران،
بعد اجتماعی اهمیت بیشتری در میان مؤلفههای مسئولیتپذیری اجتماعی دارد و با توجه به
اینکه دانشگاهها ازجمله تأثیرگذارترین سازمانهای اجتماعیاند که در توسعه و گسـترش
هنجارهـای اجتمـاعی سهم بسزایی دارند و هنجارهای پذیرفتهشده در جامعـه زمـانی درک
خواهنـد شـد کـه از جانـب نهـادی دانشمحور موردتوجه قرار گیرند ،مسئوالن باید به این
امر توجه بیشتری مبذول دارند.
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پیشنهادها














بهمنظور ایجاد تصویر مطلوب درون و برونسازمانی ،دانشگاه باید به ارزیابی مستمر
پیامدها و تأثیرات اجتماعی اســتراتژیهای خود بپردازد .در این راســتا الزم است سند
چشمانداز و برنامههای استراتژیک و بلندمدت خود را بازنگری کرده و با جلب
مشــارکت تمامی ذینفعان داخلی و خارجی دانشــگاه به اصالح آنها بپردازد.
با هدف یکپارچگی فعالیتها و اثربخشی بیشتر آنها ،ایجاد یک واحد مستقل سیاست-
گذاری و پشتیبانی برای پیشبرد امور مسئولیت اجتماعی دانشگاه توصیه میشود.
در راستای هدف جهانیشدن دانشگاه ،پیوستن به شبکههای بینالمللی مسئولیت
اجتماعی دانشگاهی و ائتالف با آنها برای اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشی مرتبط
توصیه میشود.
طراحی و اجرای کارگاهها و دورههای آموزشی مسئولیت اجتماعی برای ذینفعان دانشگاه
و ارتقای فرهنگ و مسئولیتپذیری شهروندی آنان با تأکید بر تقویت رویکرد مشارکتی
و نگاه تیمی توصیه میشود.
ایجاد مرکز پژوهشهای مسئولیت اجتماعی در دانشگاه و دانشکدههای آن بهمنظور
ساماندهی و هدفمند کردن پژوهشهای مرتبط و تأسیس فصلنامه علمی-پژوهشی در
جهت انتشار نتایج پژوهشهای مسئولیت اجتماعی همراه با برگزاری همایشهای علمی
و تخصصی با هدف به اشــتراک گذاشتن یافتههای پژوهشی و آگاهی بخشــی به
عموم افراد جامعه قویاً توصیه میشــود .در وهله اول ،انجام پروژههای پژوهشی با
هدف شناسایی چالشها و موانع پایبندی دانشگاه به مسئولیت اجتماعی و راهکارهای
آن توصیه میشود.
ارزیابی واقع بینانه و مبتنی بر اهداف آموزشی استادان از عملکرد تحصیلی دانشجویان و
ارائه بازخورد مثبت و مستقیم در قبال توفیقات آنان عمالً موجب مسئولیتپذیری
دانشجویان میشود و به آنان میباوراند که موفقیت و شکست ،محصول عملکرد خود
آنان است .پیشنهاد میشود دانشگاهها با برنامهریزی و تعیین سیاستهای اصولی در
ارتقای سواد اطالعاتی استادان درزمینهی مسائل تربیتی در قالب آموزشهای مداوم
بکوشند.
آموزش اثربخش مسئولیتپذیری در نظام آموزش عالی بهعنوان یک ارزش مهم به
دانشجویان بهعنوان مدیران آیندهی جامعه جزء قلمرو برنامهریزی درسی بوده و نیازمند
تعلیم و تربیت و رسمیت و اعتباربخشی در قالب برنامههای درسی است .پیشنهاد می-
شود برای درونی شدن مسئولیتپذیری بهعنوان یک ارزش فرهنگی به بازکاوی بنیادین
برنامهها و بهویژه برنامههای درسی مدارس و دانشگاهها پرداخته شود.
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 بسترسازی مناسب در دانشگاهها برای انجام فعالیتهای گروهی دانشجویی و دخالت و
مشارکت دادن دانشجویان در امور فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی و سیاسی مانند حضور
دانشجویان انجمنها و تشکلهای دانشجویی بهصورت سازمانیافته میتواند مسئولیت-
پذیری آنان را افزایش دهد .مشارکت دادن دانشجویان در پروژههای تحقیقاتی اساتید
نهتنها روحیه و مهارت دانشجویان را در پژوهش و تولید علم افزایش میدهد ،بلکه
زمینه را برای کار و یادگیری گروهی و تیمی داشتن دیدگاه مشترک نسبت به مسائل
علمی و مسئولیتپذیری و تالش بیشتر مهیا میکند .لذا برنامهریزی دانشگاهها برای
تحقق این مهم بسیار مؤثر خواهد بود.
همانطور که واالیس اذعان میکند ،نظر به اینکه دانشگاه بهتنهایی نمیتواند چالشهای
جامعه را حل کند ،هر ارادهای توســط دانشــگاه برای مواجهه با چالشهای مسئولیت
اجتماعی ،نیازمند مشــارکت عمومی تمامی ذینفعان خواهد بود که در تدوین اســتراتژیها
و برنامههای مســئولیت اجتماعی باید مدنظر قرار بگیرد (واالیس .)2009 ،18با وجود این،
دانشــگاه باید خود را مســئول نســلهای آتی و رهبران آنها بداند و بتواند دنیای آنها را
با همهی چالشها ،معنویات و روحیاتشــان درک کند.
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