
 

 اجتماعی دانشگاهیان یریپذتیمسئولابعاد  استخراج

 2و فرشاد بهزادی 1فاطمه ثقفی*

 

 دهیچک

های اجتماعی در میان دانشگااهیان وجگود ی گذشته توجه روزافزونی به مسئولیتهادر سال
برابگر بلکگه در  ذینفعان خگوددر برابر  تنهانه رودیماکنون انتظار  هاسازماناز داشته است و 
عنوان مراکز تولید و اشتراک دانش نقش بسیار ها بهدانشااه باشند. پذیرمسئولیتکل جامعه 

سگاال  مهمی در حل مشکالت جهان برای اطمینان از فردایی پایگدار دارنگد. درنتی گه ایگ 
گیرند و اگر های اجتماعی را در نظر میهای برجسته مسئولیتنشااهشود که آیا دامطرح می

. اسگتهای اجتماعی دانشااهیان چگه چیگزی های اصلی مسئولیتچنی  است، ابعاد و مالفه
های اجتمگاعی تگری  ابعگاد و اسگتانداردهای مسگئولیتیگافت  مهگ  منظوربگهمطالعه حاضر 

گرفتگه اسگت و ت معتبگر در ایگ  حگوزه ان ا ها و مستندادانشااهیان با مروری بر پژوهش
ی، اخالقگی، طیمحستیزها در هفت بعد های اجتماعی دانشااهتری  مسئولیترنهایت مه د

هگا قانونی، بشردوستانه، آموزشی، مشارکت جوامع و اقتصادی بگه همگراه برخگی از شگاخ 
 معرفی شده است.

 
 جتماعی دانشااهمسئولیت اجتماعی سازمان، مسئولیت ا واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 .وجگود داشگته اسگت هاسازمان یاجتماع تیبه مسئول یاندهیفزاچند دهه گذشته توجه  یط

خگود  رامگونیپ طیبر محگ هاآن یهاتیفعالکنند، در محیط بسته کار نمی هاسازمان ازآن اکه
. خواهگد گذاشگت ریاسگت تگ ث هگاآن ریاحگزا  تحگت تگ ث ری، جامعه و سانفعانیکه شامل ذ

، اسگت کگه سگازمان بگر آن حگاک  اسگت یکپگارچایو  تیگتمام درمورد یاجتماع تیمسئول
 ریگخگود درگ نفعگانیذ بگا، کنگدیم یخود زندگ هایارزش، با دهدیمخود را ان ا   تیم مور

خگود  یهگاتیفعالدر مگورد  یعمگوم طوربگهو  کنگدیم یریگاندازهآن را  راتیو ت ث شودیم
اسگت  تیگواقع  یبر اساس ا یاجتماع تیتفکر مسئول ای دهیا(. 2011، 3مهتادهد )یمگزارش 

حمایت  عنوانبهیک وظیفه بدانند که بخشی از سود خود را  عنوانبهباید آن را  هاسازمانکه 
 داریگپا ییفردا یبرا دیهمه باکنند به جامعه برگردانند. ای که در آن فعالیت میاز رفاه جامعه
 ییون بگه خطگر انگداخت  توانگاامگروز بگد یازهگاین  یکه هگد  آن تگ م ییجا .تالش کنند
امگر در مگورد   یاست. ا هایی برای فرداو ای اد فرصت ندهیدر آ افراد یازهایبه ن ییپاسخاو

 (.2017، 4)بخاری کندیمصدق  زین هادانشااهی و موسسه آموزش عال
خگود  زبگانیدر برابگر جوامگع م یاجتماع ازنظر دیبا هادانشااه ای هاشرکتمانند  ییهاسازمان

باعگ   یازهیگاناکگه چگه  سگاال  یگاتا بتوانند حس  نیت خود را ثابت کنند.  مسئول باشند
خگود متعهگد شگوند،  یاجتمگاع هایمسگئولیتبه  های بزرگشرکتمانند  هادانشااه شودیم

وجگود  هادانشااهو  هاسازماناجتماعی  هایمسئولیتقوانی  سختی درباره  . اگرچهوجود دارد
شود داوطلبانه پیایری می صورتبه هادانشااهو  هاسازمانهای اجتماعی در ندارد اما فعالیت

 هایسگازمانبگه  یعالقگه روزافزونگ  یبنگابرا؛ نداشته اسگت هاسازمانو گسترش زیادی در 
 نذینفعگادر برابگر  تنهانگهکه نهادها  رودیماکنون انتظار . وجود دارد یاجتماع پذیرمسئولیت
و اشگتراک  دیگمراکگز تول عنوانبگه هادانشااه. در قبال جامعه مسئول باشند یطورکلبهبلکه 

 یجگا حال یباا .و تحقق جامعه پایدار دارند در حل مشکالت جهان یمهم اریدانش نقش بس
، 5)روت و همکگاران هستند؟ یاجتماع تیناران عملکرد مسئول هادانشااه ایاست که آ ساال
 گذارنگدیم یاجتمگاع تیتمرکز خگود را فقگط بگر آمگوزش مسگئول هادانشااه شتریب (.2013
تحگول  همیشگه در خگود در جهگان تیگان گا  م مور  یرقابت و همچنگ منظوربه، حال یباا

جامعه را شناسایی و اجرا  هایارزشآموزش عالی باید اقدامات الز  در جهت حفظ  ماسسات
و  یاتیگدر سگط  عمل یاجتمگاع تینسبت بگه مسگئول هاآنتعهد  قیتعم یبه معنا  یاکنند. 
های مفیگد خواهگد بگود بلکگه برای دانشااه تنهانهها . ای  فعالیتاست یسط  علم  یهمچن
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شگناخته  یتیفعگال عنوانبگهاست  یمدت یاجتماع تیمسئول برای جامعه نیز بسیار مفید است.
 دهیگد ییهاسازمان عنوانبه یشترب هادانشااه. ان ا  شود هاسازمانتوسط  دیشده است که با

 تیندارند کگه مسگئول لیتما هاآن،  یبنابرا اندنشده سیت س یاهدا  ت ار یکه برا شوندیم
 دیگبا یعگال ماسسگات ریو سگا هادانشگااهکه  وجود دارد تیواقع  یاما ا؛ رندیرا بپذ یاجتماع

 شگتریب. آورنگد به دسگتخود را  نفعانیذ تیرا ان ا  دهند تا حس  ن یاجتماع هایمسئولیت
و  اسگت یتیچندملبزرگ  هایشرکتدرباره  هاسازمان یاجتماع تیمطالعات مربوط به مسئول

ای  واقعیگت  وجود ندارد. آموزشی ماسسات یاجتماع هایمسئولیتدر مورد  یادیمطالعات ز
تر حسگ  راحتدهند های اجتماعی خود را ان ا  میهایی که مسئولیتوجود دارد که دانشااه

 هگایتالش ایگبر دسگتاوردها  ی، شهرت مبتن یبنابراآورند نیت ذینفعان خود را به دست می
باشد  یغاتیاز تالش تبل شیب دیبا  یا است. یعموم تیبه دست آوردن حس  ن یارزشمند برا

 توانگدمیشده است که شهرت خگو   رفتهی، معموالً پذ یعالوه بر ا(. 2007، 6بکر و رحمان)
 یاسگتراتژ کیگ عنوانبگه یاجتمگاع تیمسگئول درنتی هو  کند  ادیا یقو یرقابت تیمز کی

، عگالوه بگر حالباای  ت ارت امروز ظهور کرده است. یرقابت یفضا یبرا یارزشمند و ضرور
ت گارت  یایگبه دن تواندمی یاجتماع تیمسئول ،یرقابت تیمز کیشهرت خو  و  کی  ادیا

جامعگه سگال   کیموفق به  هایشرکتکه  طورهمان کمک کند تا به رفاه جامعه کمک کند
ها نیگز رفتارهگای ت گاری ماننگد (. ازآن اکه امروزه دانشااه2006، 7)پورتر و کرامر دارند ازین

؛ های اجتمگاعی توجگه کننگدازپگیش بایگد بگه مسگئولیتها نیگز بیشاند درنتی ه آنپیداکرده
ها بایگد دانشگااه و شگهرت مببگت، یواقعگ یرقگابت تیگمز کیگبگه  یابیدست ی، برا یبنابرا

 سیآنچگه تگدر  ی، تمگر یگعالوه بر ا .های اجتماعی را در نظر بایرند و اجرا کنندمسئولیت
 شگنهادیپ کیگ توانگدمی کیگاز دانگش آکادم ینمونگه واقعگ کیگ  گادیا درنتی هو  شودمی

 یدگیگچیپ ازآن اکگه،  یگعالوه بر ا کند.  ادیا یهر موسسه آموزش عال یبرا فردمنحصربه
آموزش  ماسساتدارد،  یهمپوشان یاجتماع قیبا عال ایفزاینده طوربه یآموزش عال اتیعمل
 یآموزش عال هایشیوه،  یبنابراگیرند؛ میقرار  فشارتحت یپذیرمسئولیتاعمال  یبرا یعال

 هاشگیوه  یگا  یبلکگه همچنگ کنگدمیو عمو  مرد  کمک  ذینفعانبه رفاه  تنهانهمسئوالنه 
بگا توجگه بگه  .شگوندمی لیخود موسسگه تبگد یبرا بلندمدتارزش  کیبه  ایفزاینده طوربه

ها در ایگ  مقالگه بگه بررسگی ابعگاد و پگذیری اجتمگاعی دانشگااهاهمیت موضوع مسگئولیت
 خواهی  پرداخت.ها پذیری اجتماعی دانشااههای مسئولیتمالفه

در  یداریگاز بح  در مورد رقابت و پا یدر حال حاضر بخش مهم یاجتماع تیمفهو  مسئول
، تفکر مدیریتی مفهو  روشنی از حالباای  است. را به خود اختصاص داده شدنجهانی طیشرا
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 تیاز مسگئول کپارچگهی  یتشگخ کیگبگه  یابیدستدهد. ی اجتماعی ارائه نمیپذیرمسئولیت
 هاسگازمان آنچگهانتظار دارد و  هاسازماناز  یجامعه محل آنچهی با توجه به فاصله یاجتماع

اصگطالحات دیاگری کگه بگرای مسگئولیت اجتمگاعی در  .ستیآسان ن آماده ارائه آن هستند
، ت گارت مسگئوالنه، ی، عملکرد اجتمگاعیاجتماع ییپاسخاوتحقیقات ذکر شده است شامل 

 فیتعار ای  یاگرچه همه مفاهشود. می یاخالق ی، رهبریشرکت ی، شهروندیشرکت تیمسئول
شگامل و  شگودمیمحدود ن یاجتماع هایجنبهفقط به  مسئولیت اجتماعیدارند که  نظراتفاق
 است. نیز محیطیزیست  یو همچن یاقتصاد هایجنبه
ست که دانشااهیان سعی در توافق در مگورد تعریگف صگحی  مسگئولیت اجتمگاعی ا هامدت

 نهیبون زممعرفی شد.  1953دارند. اولی  بار ای  موضوع در کتا  منابع انسانی بون در سال 
کنگد کگه  ت کیدنکته   یبه ا ی اجتماعیپذیرمسئولیتکه  کندمی شنهادیو پ کندمیرا مطرح 

و مشاغل بایگد اخگالق مگدار  جامعه باشد هایدستورالعمل طبق دیرفتار و عملکرد مشاغل با
 یبگگرا هاسیاسگگت یریگگایپ یبگگرا یتعهگگد"را  ی اجتمگگاعیپذیرمسگگئولیتعمگگل کننگگد. او 

 فیگتعر "جامعگه  هگایارزشسگازگار بگا اهگدا  و  یاز خطوط عملگ یرویو پ گیریتصمی 
-اجتماعی را چنی  تعریف میی پذیرمسئولیتکمیسیون جوامع اروپا  2001در سال  .کندمی

 اتیرا در عمل محیطیزیستو  یاجتماع هایدغدغه هاشرکتآن  موجببهکه  یمفهومکند: 
 هگاآنپگس از ده سگال . کننگدمیداوطلبانه ادغگا   طوربهو تعامل خود با سهامداران  یت ار
 هگاآن راتید ت ثدر مور هاسازمانی اجتماعی پذیرمسئولیتکه  انددادهارائه  تریساده فیتعر

 کاریچگه دیگبا تیمسگئول  یان ا  ا یبرا سازمان کیکه  کندمیبر جامعه است و مشخ  
 .ان ا  دهد

 طوربگهی اجتمگاعی تعریفگی اسگت کگه پذیرمسئولیتتعریف شورای جهانی توسعه پایدار از 
تعهگد مگداو  "ی اجتمگاعی پذیرمسگئولیتطبق تعریف ایگ  شگورا  .شودگسترده استفاده می

 یرویگن یزنگدگ تیفیبهبود ک  یدر ع یو کمک به توسعه اقتصاد یرفتار اخالق یت ارت برا
 "است. طورکلیبهو جامعه  یجامعه محل  یو همچن هاآن هایخانوادهکار و 
مشگکل تگداخل و  ،(1199 ،8کگارولی اجتمگاعی )پذیرمسئولیتها در تعریف تفاوت رغ علی

 هایمسگئولیتآنچگه هگر   قیگرا از طر اجتمگاعیمسئولیت مختلف   یمفاه  یب یسردرگم
 شگامل چهگار عنصگر )سگط ( اسگت: اسگت کگهشگده حگل کگرده  دهیگکگارول نام یاجتماع

هگر  شگروع  هیگعناصگر از پا  یگا، و بشردوسگتانه ی، اخالقگی، قانونیاقتصاد هایمسئولیت
ییس رانسوا واالفمسئولیت اجتماعی دانشااه و دانشااهیان:  .یابندمی انیو در باال پا شوندمی
 یبگرا یدیگجد یالاو یاجتماع تیمسئول آیا، هادانشااهدر سط  "کرد:  را مطرح ساالای  

                                                 
8 Carol 



 انیدانشگاه یاجتماع یریپذتیاستخراج ابعاد مسئول |  149

 

 هگایپروژه ینگوع یبگرا دیگبرچسگب جد کیگفقگط  ایگاسگت  یو دانشااه یادار تیریمد
 وجگود نداشگت بگه  یو "؟انگدکردهدنبگال  هاسال هادانشااهاز  یاریاست که بس یهمبستا

. ایگ  را روشگ  کنگد هاسگازمانی اجتماعی پذیرمسئولیتاشاره کرد که دامنه  ینظر فیتعر
بگا در نظگر گگرفت  دانشگااه عمیق بررسی نشده اسگت.  صورتبهمفهو  هنوز مبه  است و 

از مسگئولیت  هادانشگااهمسگئولیت اجتمگاعی  فیگجامعگه، تعر هایسازماناز  یکی عنوانبه
بسگته بگه  مسگئولیت اجتمگاعی دانشگااه فیتعار  یبنابراشود؛ می ها گرفتهاجتماعی شرکت

در  ایگو کارکنان خگود  انیدر قبال دانش و دیکه دانشااه با ییجا و هاتیروش  شدن مسئول
تنگوع مفهگو    یا. متفاوت است اتیدر ادب برابر سهامداران، شرکا و جامعه خود مسئول باشد

مسئولیت اجتماعی "است که  لیدل  یا به، که توسط لو و همکاران ذکر شده است طورهمان
تعریف مسئولیت  در ."است  یمرحله اکتشاف کیمفهو  زنده است که هنوز در  کی دانشااه

 شگودمیبیان  دانشااه متمرکز است تیریمد راتیبر ت ث که (2008 ،9ریزر)اجتماعی دانشااه 
)دانشگ ویان، اسگاتید و  "اسگت عملکرد جامعه دانشگااه  یاخالق تیفیک استیس کی  یا"

 دشگدهیتول یطگیو مح ی، شگناختیآموزش راتیت ث ،مسئوالنه تیریمد قیاز طر که کارمندان(
 شود.ای اد می توسط دانشااه
 عنوانبگه( تعریف مسئولیت اجتماعی دانشااه را از دید شگهروندی 2010) 10بارنا و همکاران

در  داوطلب بگودندر مورد   یاکند. ارائه می "فعال  یو شهروند یتعهد مدن تیبه تقو ازین"
کارکنگان  و انیدانشگ و قیبا تشو یمدن یاحساس شهروند  ادی، ایاخالق کردیرو کیمورد 

تعهگد ارتقگا  یبگرا ایگ هگاآن یبگه جامعگه محلگ یارائگه خگدمات اجتمگاع یبگرا یدانشااه
مسگئولیت  ،11طبگق نظگر راتگو اسگت. " یو جهگان یمحلگ داریتوسعه پا یبرا محیطیزیست

و  یاز اصگول کلگ ایم موعگه یسگازادهیپدانشگااه در انتشگار و  ییتوانگااجتماعی دانشااه 
از  جیو ترو قی، آموزش، تحقتیریمد است: یدیکل ندیفرآ چهارخاص با استفاده از  هایارزش
خو ، احتگرا   ی، حکمرانیاز اصول اخالق یرویو انتقال دانش پ یارائه خدمات آموزش قیطر
 عنوانبگه ی، خدمات اجتمگاعروازای  ." هاارزش جیو ترو ی، مشارکت اجتماعزیستمحیطبه 
 .شودمیدر نظر گرفته  قیبرابر با آموزش و تحق یاصل تیم مور کی

 شناسیروش
در ای  حوزه در  منتشرشدهها و تحقیقات ها و اطالعات از مقالهداده آوریجمعدر ای  تحقیق 

مربوطه و بالقوه  هایپژوهشاست. اولی  قد  تحقیق و شناسایی  مراحل مختلفی ان ا  شده
و مت  کامل ان گا   دهی، چکهامقاله  یاز عناو سطحی یبررس کیدر مرحله دو ، بوده است. 

                                                 
9 Reiser 
10 Barna et al 
11 Ratoo 
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و بگه دسگت  هگاآن تیفیک یابیاز مطالعات با هد  ارز قیعم وتحلیلت زیهسو ، ه است. شد
های اصگلی تحقیگق ارائگه شگده اسگت. مراحگل و در آخر یافته ان ا  شد قویآوردن شواهد 

 صورت زیر بوده است.وش ذکر شده بهاساسی در ای  تحقیق نیز طبق ر
مقگاالتی  هادانشگااهها و ی اجتماعی شرکتپذیرمسئولیتشناسایی م التی که در زمینه  (1

 کنند.را منتشر می
ی کلمات کلیدی خاص بر اساس تعگاریف ها و اطالعات مبتنی بر جست وداده آوریجمع( 2

 و مفاهی  آن. هادانشااهی اجتماعی پذیرمسئولیتمختلف 
 ان ا  شگده اسگت کگه یموضوع وتحلیلت زیه، مرحله ان ا  اطالعات آوریجمعپس از ( 3
 فیتوصگ یدارد کگه بگرا ت کیدو ضبط موضوعات  یبررس بهکه است  جیرا یفیروش ک کی
 .است قیتحقخاص  ساالمرتبط با  دهیپد کی

 گیرینتیجه
ها پذیری اجتمگاعی دانشگااهتگری  ابعگاد مسگئولیتگرفتگه مه با توجگه بگه مطالعگات ان ا 

 شوند.( معرفی می1اند که در جدول )شدهاستخراج
 از مقاالت شدهاستخراجی اجتماعی پذیرمسئولیت(. ابعاد 1جدول )

 های سنجششاخص های اجتماعی دانشگاهمسئولیت

محیطی )کرلین و مسئولیت زیست

 (2009گگنایر، 

جویی در مصر  انرژی، حمایت از محیطی، صرفهرعایت استانداردهای زیست
زیست و حمایت مالی از خدمات های سازگار با محیطکارگیری فناوریبه

 محیطیزیست

 (2010مسئولیت اخالقی )آلکانا، 

تدوی  منشور اخالقیات در دانشااه و رعایت مفاد آن، ان ا  دستورات سازمانی 
 بکار نارفت علمی با تمایل و بدون اجبار، توسط کارکنان و اعضای هیئت

کارکنان برای ان ا  وظایفی خارج از توانشان، حفظ اسرار و اطالعات کارکنان 
 و اساتید و احترا  به حری  خصوصی افراد

ی )النتوس و انونق تیمسئول

 (2001همکاران، 
 زیست و نداشت  تخلفات قانونیرعایت قانون کار، قوانی  محیط

)النتوس و  بشردوستانه تیمسئول

 (2001همکاران، 
 کمک مالی به اهدا  خیرخواهانه

مسئولیت آموزشی )فیشر و 

 (2011همکاران، 
کارمند های اجتماعی، تربیت دانش وی مسئول و تربیت آموزش مسئولیت

 مسئول

 (2011مشارکت جوامع )بلند، 
در مقابل ت ثیراتش بر جامعه پاسخاو باشد، همانند شهروندی مسئول در قبال 

 جامعه عمل کند.

اقتصادی )هاپکینز،  مسئولیت

2007) 

از رشوه و فساد، استفاده از  یریجلوگ، تیجامعه، شفاف یتوسعه اقتصاد
 و مناطق مشابه یکار محل یرویاستخدا  ن ی وکنندگان محلت می 
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 یشامل تعهد بگه حفاظگت و حتگ هادانشااه یاجتماع تیمسئول :محیطیزیستمسئولیت 
کارمنگدان،  یزنگدگ تنهانگه  یگاسگت. ا نگدهیو آ یفعلگ هاینسگلبه نفع  زیستمحیطبهبود 
  گهیمگا را کگاهش دهگد و نت هایهزینه تواندمیبلکه  کندمی یما را غن زانیو عز انیمشتر
بگه  ای یریجلوگ یرا برا یاطیاحت هایرویه محیطیزیست تیمسئول .ما را بهبود بخشد یاصل

، شگتریب محیطیزیسگت تیمسئول جیابتکارات، ترو منفی با حمایت از راتیحداقل رساندن ت ث
دهگد پوشگش مگی مشگابه موضگوعاتو  زیستمحیطسازگار با  هایآوریف توسعه و انتشار 
 (.2009، 12)کرلی  و گانایر

خگو  اسگت کگه  یواحد در چارچو  شگهروند ایکار سازمان  یبه معنا مسئولیت اخالقی:
 آن سگازگار اسگت. یاخالقگ  یو مقررات با عادات مببت جامعه و مواز است  یمطابق با قوان
صگاحبان  رایز گذاردمیاست که سازمان بر عهده خود  هاییمسئولیت یاخالق هایمسئولیت

ان گا  آن  یبگرا ایوظیفگه هگاآنکگه  لیدل  ینه به ا ،است  یکار صح  یآن معتقدند که ا
 اتیگعمل یاجتمگاع هایآسگیباست کگه  ایمسئوالنهشامل اعمال  یاخالق مسئولیت دارند.
 هایمسگئولیت یاجگرا یبگرا هادانشااه یبرا یادیز هایروش. رساندمیرا به حداقل کاری 

کارمندان، ارتقا کارکنان  یبرا یبهداشت هایمراقبت یایموارد شامل ارائه مزا  یا وجود دارد.
 .(2010، 13آلکانااست ) ... و در موعد مقرر

 ازجملگه کشور  یاست که مربوط به انطباق با قوان هاییمسئولیتشامل  ی:قانون تیمسئول
 تیموفقاست.  جامعه  یاز قوان یرویو پ یالملل یبو  یامنطقه، یبه مقررات محل ییپاسخاو
 کیگ یقگانون هایمسگئولیت .شگودمیحاصگل ن  یانطباق بگا قگوان ی بدوناقتصاد یواحدها

از  تواندمی یقانون هایمسئولیت است که قانون بر عهده آن قرار داده است. یسازمان الزامات
النتگوس و باشد ) یفریقانون ک یو حت زیستمحیطمقررات اوراق بهادار تا قانون کار، قانون 

 .(2001، 14همکاران
 هایجنبگهموارد شامل ادغا  عملکرد واحدها بگا عملکگرد بگا   یا :بشردوستانه تیمسئول

 بشردوسگتانه هایمسگئولیت. داوطلبانگه اسگت هگایفعالیتکمگک بگه  قیبشردوستانه از طر
سازمان به  ازآنچه ای باشندمی است ازیموردن یسادگبه ازآنچههستند که فراتر  هاییمسئولیت

بگا ، مبالعنوانبگهدر جهت منگافع جامعگه  هاییمسئولیت .روندیمنظر آن درست است فراتر 
کمک  ای زیستمحیطکمک به  هایپروژهجامعه، مشارکت در  یهاسازمانخدمات به  یاهدا
 ایگوجگوه، کگاال  یبشردوستانه شگامل اعطگا یاجتماع تیمسئول. رخواهانهیبه اهدا  خ یمال

مسگئولیت بشردوسگتانه یگک سگازمان  .کنگدمیعمگل  غیتبل عنوانبهکه بعضاً  خدمات است
رخ  هگاآن یت گار هایفعالیتکه خارج از  یتیفعال ایعلت  کی یشرکت را برا کی یبانیپشت

                                                 
12 Kerlin & Gagnaire 
13 Alkana 
14 Lantoos et al 



 ،  دانشگاه تهران1400اردیبهشت  –پذیری اجتماعی اولین جشنواره ترویج مسئولیت  |  152

بشردوسگتانه  هایمسگئولیت. در زیگر چتگر به نفع جامعگه اسگت که کندمی فی، توصدهدیم
سگازمان بگه وجگود  کیگمشگارکت و اقگدامات  یرا بگرا زهیوجود دارد که انا زیعناصر متما

( نشگان داده ی)برونگ کی( و اسگتراتژی)ذاتگ یدوسگتنوع یهگازهیانا با هاتفاوت  یا .آوردیم
از  یبخشگ عنوانبگه سگازمان تیبگا شخصگ یدوستنوع یهازهیانا(. 2001، 15)النتوس شودمی

 یذات یهازهیانااز  یمبال(. 2008، 16مت شود )می ریآن درگ طیو مح یذات ینهاد هایارزش
از سود خود را به  یکه بخش است یب  و جر یخانا یبستن شودمیذکر  اتیدر ادب بیشترکه 
 کندمیاهدا  افراد ضعیفو حقوق  التیبه آن اعتقاد دارند مانند تحص گذارانانیبنکه  یاهداف

 یت گار یگذارهیسگرما کیگ شگتریب کیاسگتراتژ یهازهیانا با وجود ای ،(. 2001)النتوس، 
 زهیگانا و سودآور داشته باشد یسه  شرکت بازده رودیمکه انتظار  ییجا .شودمیمحسو  

سن ش شهرت و وجهگه  یمه  برا یبه ابزار مسئولیت اجتماعیهرچه باشد مسل  است که 
 (.2006، 17)ال  شده است لیتبد سازمان کی

 یجهگگان هگگایچالشدر پگگرداخت  بگگه  ینقگگش مهمگگ هادانشگگااه مسئئئولیت آموزشئئی:
مسئول آموزش شهروندان خو  و رهبگران خگو   هاآن رایدارند ز یو اجتماع محیطیزیست
بگا ارتباط را در  یدانشااه التیشده است که تحص پژوهشارانی توجهمن ر به   یا .هستند

و  )فیشگگر انگدکرده یبررسگ یدرسگگ هایبرنامگهدر  یاجتمگاع تیمسگگئول  یگن انگدن مضگام
 (.2011 ،18همکاران

بگا جامعگه  هگاآن شیدایهستند که از زمان پ یعموم ینهادها هادانشااه مشارکت جوامع:
 شیباعگ  افگزا  یگاتگر شگده اسگت، گسگترده ریاخ هایسالارتباط در   یو ا اندبودهمرتبط 

نهادها اکنون با تعداد   یو ا شده است شتریانعکاس تنوع ب یبرا هادانشااهانتظارات جامعه از 
  یگمن ر به ا هاآنو جوامع  هادانشااه وندیپ(. 2011 ،19)بلند تعامل دارند ذینفعاناز  یشتریب

 نفعگانیتوسگط ذ ماسسات  یدر نظر گرفته شود که ا یاریبعد د عنوانبهکه تعامل  شودمی
 .گیرندمیمورد قضاوت قرار 

کگه  اسگت یاست که مربوط به عملکرد سودآور ییهاتیشامل مسئول اقتصادی: مسئولیت
دسگت  یاتیعمل وریبهرهاز  ییبه سط  باال، دهدمی شیسازمان را حفظ و افزا یرقابت تیمز
  یاولگ .کنگدمی  یرا تگ م یاقتصاد یواحدها تیموفق ماثر گذاریسرمایه قیو از طر یابدمی

به فکگر  دیسازمان در درجه اول با کو ی آن است یاقتصاد تیسازمان مسئول کی تیمسئول
نخواهگد  ی، دواماوردین به دستسود  سازمانیساده است که اگر  تیواقع کی  یا سود باشد.

بگه فکگر مراقبگت از  تواندمین سازمانو کارمندان شغل خود را از دست خواهند داد و  داشت
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 سگازمانیوند شگهر کیگشرکت به فکگر  کی نکهیقبل از ا خود باشد یاجتماع هایمسئولیت
 تیاز آن است که مسئول یامر حاک  یا. دارد یمطمئ  شود که سودآور دیخو  باشد، ابتدا با

، تیجامعگه، شگفاف ی، توسگعه اقتصگادیشگرکت تیمانند صداقت، حاکم موضوعاتی یاقتصاد
و  یکگار محلگ یرویگ، اسگتخدا  نیمحل کنندگانت می از رشوه و فساد، استفاده از  یریجلوگ

 (.2007، 20هاپکینز) ردیگیبرممناطق مشابه را در 
ی که دغدغه کسانهمهذینفعان و  موردتوجههای اجتماعی دانشااه امروزه بسیار مسئولیت

ها دانشااه ازجملهها آموزش عالی را دارند قرار گرفته است. بر اساس مفهو  آن، سازمان
و مانند سایر اعضای جامعه نسبت شوند مانند اشخاص حقیقی عضوی از جامعه محسو  می

عالوه بر بهبود عملکرد اجتماعی  کهبه محیط پیرامون خود مسئولیت دارند و ضروری است 
و اقتصادی خود، ارتقای استانداردهای زندگی اجتماعی افراد جامعه را نیز در دستور کار خود 

موفقیت و تداو  حیات خود را در های امروز (. در ای  راستا دانشااه2010، 21قرار دهند )آلکانا
نار و پویا و منس   بینند و با رویکردی آیندهگرو مسئولیت در برابر محیط اجتماعی می

ها پایبندی به مسئولیت اجتماعی را کنند زیرا دانشااهنسبت به مسئولیت اجتماعی عمل می
اری انسانی اجتماعی گذکنند بلکه آن را نوعی سرمایهتنها سیاستی هزینه بر تلقی نمینه

ی و مرور بندگروهرو در مطالعه حاضر با کنند. ازای جهت تحقق توسعه جامعه محسو  می
های اجتماعی های اصلی مسئولیتگرفته در ای  زمینه به دنبال ابعاد و مالفهتحقیقات ان ا 

ها عی دانشااههای اجتماای  که درنهایت ابعاد اصلی مسئولیتها و دانشااهیان بودهدانشااه
محیطی، مسئولیت اخالقی، مسئولیت قانونی، مسئولیت های: مسئولیت زیستبا عنوان

که  استبشردوستانه، مسئولیت آموزشی، مسئولیت مشارکت در جوامع و مسئولیت اقتصادی 
ها در ای  حوزه نشان باشند. همچنی  نتایج کلی پژوهشیی میهامالفههر یک نیز دارای 

ابعاد اساسی و به اشتراک گذاشت  برنامه  ها با در نظر گرفت  ای انشااهدهد که دمی
توانند اثرات مببت زیادی بر بهبود های اجتماعی خود با جامعه و ذینفعان میمسئولیت

 وضعیت خود و جامعه داشته باشند.
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