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چکیده
در سالهای گذشته توجه روزافزونی به مسئولیتهای اجتماعی در میان دانشگااهیان وجگود
داشته است و از سازمانها اکنون انتظار میرود نهتنها در برابر ذینفعان خگود بلکگه در برابگر
کل جامعه مسئولیتپذیر باشند .دانشااهها بهعنوان مراکز تولید و اشتراک دانش نقش بسیار
مهمی در حل مشکالت جهان برای اطمینان از فردایی پایگدار دارنگد .درنتی گه ایگ سگاال
مطرح میشود که آیا دانشااههای برجسته مسئولیتهای اجتماعی را در نظر میگیرند و اگر
چنی است ،ابعاد و مالفههای اصلی مسئولیتهای اجتماعی دانشااهیان چگه چیگزی اسگت.
مطالعه حاضر بگهمنظور یگافت مهگ تگری ابعگاد و اسگتانداردهای مسگئولیتهای اجتمگاعی
دانشااهیان با مروری بر پژوهشها و مستندات معتبگر در ایگ حگوزه ان ا گرفتگه اسگت و
درنهایت مه تری مسئولیتهای اجتماعی دانشااهها در هفت بعد زیستمحیطی ،اخالقگی،
قانونی ،بشردوستانه ،آموزشی ،مشارکت جوامع و اقتصادی بگه همگراه برخگی از شگاخ هگا
معرفی شده است.

واژگان کلیدی :مسئولیت اجتماعی سازمان ،مسئولیت اجتماعی دانشااه

 .1نویسنده مسئول :دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت ،دانشااه تهران ،تهران ،رایانامه:
fsaghafi@ut.ac.ir

 .2دانش وی کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت ،دانشااه تهران ،تهران.
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مقدمه
طی چند دهه گذشته توجه فزایندهای به مسئولیت اجتماعی سازمانها وجگود داشگته اسگت.
ازآن اکه سازمانها در محیط بسته کار نمیکنند ،فعالیتهای آنها بر محگیط پیرامگون خگود
که شامل ذینفعان ،جامعه و سایر احگزا تحگت تگ ثیر آنهگا اسگت تگ ثیر خواهگد گذاشگت.
مسئولیت اجتماعی درمورد تمامیگت و یکپگارچای اسگت کگه سگازمان بگر آن حگاک اسگت،
م موریت خود را ان ا میدهد ،با ارزشهای خود زندگی میکنگد ،بگا ذینفعگان خگود درگیگر
میشود و ت ثیرات آن را اندازهگیری میکنگد و بگهطور عمگومی در مگورد فعالیتهگای خگود
گزارش میدهد (مهتا .)2011 ،3ایده یا تفکر مسئولیت اجتماعی بر اساس ای واقعیگت اسگت
که سازمانها باید آن را بهعنوان یک وظیفه بدانند که بخشی از سود خود را بهعنوان حمایت
از رفاه جامعهای که در آن فعالیت میکنند به جامعه برگردانند .همه باید برای فردایی پایگدار
تالش کنند .جایی که هگد آن تگ می نیازهگای امگروز بگدون بگه خطگر انگداخت توانگایی
پاسخاویی به نیازهای افراد در آینده و ای اد فرصتهایی برای فردا است .ای امگر در مگورد
موسسه آموزش عالی و دانشااهها نیز صدق میکند (بخاری.)2017 ،4
سازمانهایی مانند شرکتها یا دانشااهها باید ازنظر اجتماعی در برابگر جوامگع میزبگان خگود
مسئول باشند تا بتوانند حس نیت خود را ثابت کنند .ایگ سگاال کگه چگه انایگزهای باعگ
میشود دانشااهها مانند شرکتهای بزرگ به مسگئولیتهای اجتمگاعی خگود متعهگد شگوند،
وجود دارد .اگرچه قوانی سختی درباره مسئولیتهای اجتماعی سازمانها و دانشااهها وجگود
ندارد اما فعالیتهای اجتماعی در سازمانها و دانشااهها بهصورت داوطلبانه پیایری میشود
و گسترش زیادی در سازمانها نداشته اسگت؛ بنگابرای عالقگه روزافزونگی بگه سگازمانهای
مسئولیتپذیر اجتماعی وجود دارد .اکنون انتظار میرود که نهادها نگهتنها در برابگر ذینفعگان
بلکه بهطورکلی در قبال جامعه مسئول باشند .دانشااهها بگهعنوان مراکگز تولیگد و اشگتراک
دانش نقش بسیار مهمی در حل مشکالت جهان و تحقق جامعه پایدار دارند .باای حال جگای
ساال است که آیا دانشااهها ناران عملکرد مسئولیت اجتماعی هستند؟ (روت و همکگاران،5
 .)2013بیشتر دانشااهها تمرکز خگود را فقگط بگر آمگوزش مسگئولیت اجتمگاعی میگذارنگد
باای حال ،بهمنظور رقابت و همچنگی ان گا م موریگت خگود در جهگان همیشگه در تحگول
ماسسات آموزش عالی باید اقدامات الز در جهت حفظ ارزشهای جامعه را شناسایی و اجرا
کنند .ای به معنای تعمیق تعهد آنها نسبت بگه مسگئولیت اجتمگاعی در سگط عملیگاتی و
همچنی سط علمی است .ای فعالیتها نهتنها برای دانشااههای مفیگد خواهگد بگود بلکگه
3

Mehta
Bokhari
5
Ruth et al
4

 | 147استخراج ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهیان

برای جامعه نیز بسیار مفید است .مسئولیت اجتماعی مدتی است بگهعنوان فعگالیتی شگناخته
شده است که باید توسط سازمانها ان ا شود .دانشااهها بیشتر بهعنوان سازمانهایی دیگده
میشوند که برای اهدا ت اری ت سیس نشدهاند بنابرای  ،آنها تمایل ندارند کگه مسگئولیت
اجتماعی را بپذیرند؛ اما ای واقعیت وجود دارد که دانشگااهها و سگایر ماسسگات عگالی بایگد
مسئولیتهای اجتماعی را ان ا دهند تا حس نیت ذینفعان خود را به دسگت آورنگد .بیشگتر
مطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمانها درباره شرکتهای بزرگ چندملیتی اسگت و
مطالعات زیادی در مورد مسئولیتهای اجتماعی ماسسات آموزشی وجود ندارد .ای واقعیگت
وجود دارد که دانشااههایی که مسئولیتهای اجتماعی خود را ان ا میدهند راحتتر حسگ
نیت ذینفعان خود را به دست میآورند بنابرای  ،شهرت مبتنی بر دسگتاوردها یگا تالشهگای
ارزشمند برای به دست آوردن حس نیت عمومی است .ای باید بیش از تالش تبلیغاتی باشد
(بکر و رحمان .)2007 ،6عالوه بر ای  ،معموالً پذیرفته شده است که شهرت خگو میتوانگد
یک مزیت رقابتی قوی ای اد کند و درنتی ه مسگئولیت اجتمگاعی بگهعنوان یگک اسگتراتژی
ارزشمند و ضروری برای فضای رقابتی ت ارت امروز ظهور کرده است .باای حال ،عگالوه بگر
ای اد یک شهرت خو و یک مزیت رقابتی ،مسئولیت اجتماعی میتواند به دنیگای ت گارت
کمک کند تا به رفاه جامعه کمک کند همانطور که شرکتهای موفق به یک جامعگه سگال
نیاز دارند (پورتر و کرامر .)2006 ،7ازآن اکه امروزه دانشااهها نیگز رفتارهگای ت گاری ماننگد
پیداکردهاند درنتی ه آنها نیگز بیشازپگیش بایگد بگه مسگئولیتهای اجتمگاعی توجگه کننگد؛
بنابرای  ،برای دستیابی بگه یگک مزیگت رقگابتی واقعگی و شگهرت مببگت ،دانشگااهها بایگد
مسئولیتهای اجتماعی را در نظر بایرند و اجرا کنند .عالوه بر ایگ  ،تمگری آنچگه تگدریس
میشود و درنتی ه ای گاد یگک نمونگه واقعگی از دانگش آکادمیگک میتوانگد یگک پیشگنهاد
منحصربهفرد برای هر موسسه آموزش عالی ای اد کند .عالوه بر ایگ  ،ازآن اکگه پیچیگدگی
عملیات آموزش عالی بهطور فزایندهای با عالیق اجتماعی همپوشانی دارد ،ماسسات آموزش
عالی برای اعمال مسئولیتپذیری تحتفشار قرار میگیرند؛ بنابرای  ،شیوههای آموزش عالی
مسئوالنه نهتنها به رفاه ذینفعان و عمو مرد کمک میکنگد بلکگه همچنگی ایگ شگیوهها
بهطور فزایندهای به یک ارزش بلندمدت برای خود موسسگه تبگدیل میشگوند .بگا توجگه بگه
اهمیت موضوع مسگئولیتپگذیری اجتمگاعی دانشگااهها در ایگ مقالگه بگه بررسگی ابعگاد و
مالفههای مسئولیتپذیری اجتماعی دانشااهها خواهی پرداخت.
مفهو مسئولیت اجتماعی در حال حاضر بخش مهمی از بح در مورد رقابت و پایگداری در
شرایط جهانیشدن را به خود اختصاص داده است .باای حال ،تفکر مدیریتی مفهو روشنی از
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مسئولیتپذیری اجتماعی ارائه نمیدهد .دستیابی بگه یگک تشگخی یکپارچگه از مسگئولیت
اجتماعی با توجه به فاصلهی آنچه جامعه محلی از سازمانها انتظار دارد و آنچگه سگازمانها
آماده ارائه آن هستند آسان نیست .اصگطالحات دیاگری کگه بگرای مسگئولیت اجتمگاعی در
تحقیقات ذکر شده است شامل پاسخاویی اجتماعی ،عملکرد اجتمگاعی ،ت گارت مسگئوالنه،
مسئولیت شرکتی ،شهروندی شرکتی ،رهبری اخالقی میشود .اگرچه همه مفاهی یا تعاریف
اتفاقنظر دارند که مسئولیت اجتماعی فقط به جنبههای اجتماعی محدود نمیشگود و شگامل
جنبههای اقتصادی و همچنی زیستمحیطی نیز است.
مدتها است که دانشااهیان سعی در توافق در مگورد تعریگف صگحی مسگئولیت اجتمگاعی
دارند .اولی بار ای موضوع در کتا منابع انسانی بون در سال  1953معرفی شد .بون زمینه
را مطرح میکند و پیشنهاد میکند که مسئولیتپذیری اجتماعی به ای نکته ت کید کنگد کگه
رفتار و عملکرد مشاغل باید طبق دستورالعملهای جامعه باشد و مشاغل بایگد اخگالق مگدار
عمگگل کننگگد .او مسگگئولیتپذیری اجتمگگاعی را "تعهگگدی بگگرای پیای گری سیاسگگتها بگگرای
تصمی گیری و پیروی از خطوط عملگی سگازگار بگا اهگدا و ارزشهگای جامعگه " تعریگف
میکند .در سال  2001کمیسیون جوامع اروپا مسئولیتپذیری اجتماعی را چنی تعریف می-
کند :مفهومی که بهموجب آن شرکتها دغدغههای اجتماعی و زیستمحیطی را در عملیات
ت اری و تعامل خود با سهامداران بهطور داوطلبانه ادغگا میکننگد .پگس از ده سگال آنهگا
تعریف سادهتری ارائه دادهاند که مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانها در مورد ت ثیرات آنهگا
بر جامعه است و مشخ میکند که یک سازمان برای ان ا ای مسگئولیت بایگد چگهکاری
ان ا دهد.
تعریف شورای جهانی توسعه پایدار از مسئولیتپذیری اجتمگاعی تعریفگی اسگت کگه بگهطور
گسترده استفاده میشود .طبق تعریف ایگ شگورا مسگئولیتپذیری اجتمگاعی "تعهگد مگداو
ت ارت برای رفتار اخالقی و کمک به توسعه اقتصادی در عی بهبود کیفیت زنگدگی نیگروی
کار و خانوادههای آنها و همچنی جامعه محلی و جامعه بهطورکلی است".
علیرغ تفاوتها در تعریف مسئولیتپذیری اجتمگاعی (کگارول ،)1991 ،8مشگکل تگداخل و
سردرگمی بی مفاهی مختلف مسئولیت اجتمگاعی را از طریگق آنچگه هگر مسگئولیتهای
اجتماعی کگارول نامیگده شگده حگل کگرده اسگت کگه شگامل چهگار عنصگر (سگط ) اسگت:
مسئولیتهای اقتصادی ،قانونی ،اخالقگی و بشردوسگتانه ،ایگ عناصگر از پایگه هگر شگروع
میشوند و در باال پایان مییابند .مسئولیت اجتماعی دانشااه و دانشااهیان :فرانسوا واالییس
ای ساال را مطرح کرد" :در سط دانشااهها ،آیا مسئولیت اجتماعی الاوی جدیگدی بگرای
Carol
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مدیریت اداری و دانشااهی اسگت یگا فقگط یگک برچسگب جدیگد بگرای نگوعی پروژههگای
همبستای است که بسیاری از دانشااهها سالها دنبگال کردهانگد؟" وی بگه وجگود نداشگت
تعریف نظری اشاره کرد که دامنه مسئولیتپذیری اجتماعی سگازمانها را روشگ کنگد .ایگ
مفهو هنوز مبه است و بهصورت عمیق بررسی نشده اسگت .بگا در نظگر گگرفت دانشگااه
بهعنوان یکی از سازمانهای جامعگه ،تعریگف مسگئولیت اجتمگاعی دانشگااهها از مسگئولیت
اجتماعی شرکتها گرفته میشود؛ بنابرای تعاریف مسگئولیت اجتمگاعی دانشگااه بسگته بگه
روش شدن مسئولیتها و جایی که دانشااه باید در قبال دانش ویان و کارکنان خگود یگا در
برابر سهامداران ،شرکا و جامعه خود مسئول باشد در ادبیات متفاوت است .ای تنگوع مفهگو
همانطور که توسط لو و همکاران ذکر شده است ،به ای دلیل است که "مسئولیت اجتماعی
دانشااه یک مفهو زنده است که هنوز در یک مرحله اکتشافی است " .در تعریف مسئولیت
اجتماعی دانشااه (ریزر )2008 ،9که بر ت ثیرات مدیریت دانشااه متمرکز است بیان میشگود
"ای یک سیاست کیفیت اخالقی عملکرد جامعه دانشگااه اسگت " (دانشگ ویان ،اسگاتید و
کارمندان) که از طریق مدیریت مسئوالنه ،ت ثیرات آموزشی ،شگناختی و محیطگی تولیدشگده
توسط دانشااه ای اد میشود.
بارنا و همکاران )2010( 10تعریف مسئولیت اجتماعی دانشااه را از دید شگهروندی بگهعنوان
"نیاز به تقویت تعهد مدنی و شهروندی فعال " ارائه میکند .ای در مورد داوطلب بگودن در
مورد یک رویکرد اخالقی ،ای اد احساس شهروندی مدنی با تشویق دانشگ ویان و کارکنگان
دانشااهی بگرای ارائگه خگدمات اجتمگاعی بگه جامعگه محلگی آنهگا یگا بگرای ارتقگا تعهگد
زیستمحیطی برای توسعه پایدار محلگی و جهگانی " اسگت .طبگق نظگر راتگو ،11مسگئولیت
اجتماعی دانشااه توانگایی دانشگااه در انتشگار و پیادهسگازی م موعگهای از اصگول کلگی و
ارزشهای خاص با استفاده از چهار فرآیند کلیدی است :مدیریت ،آموزش ،تحقیق و ترویج از
طریق ارائه خدمات آموزشی و انتقال دانش پیروی از اصول اخالقی ،حکمرانی خو  ،احتگرا
به محیطزیست ،مشارکت اجتماعی و ترویج ارزشها " .ازای رو ،خدمات اجتمگاعی بگهعنوان
یک م موریت اصلی برابر با آموزش و تحقیق در نظر گرفته میشود.
روششناسی
در ای تحقیق جمعآوری دادهها و اطالعات از مقالهها و تحقیقات منتشرشده در ای حوزه در
مراحل مختلفی ان ا شده است .اولی قد تحقیق و شناسایی پژوهشهای مربوطه و بالقوه
بوده است .در مرحله دو  ،یک بررسی سطحی از عناوی مقالهها ،چکیده و مت کامل ان گا
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شده است .سو  ،ت زیهوتحلیل عمیق از مطالعات با هد ارزیابی کیفیت آنهگا و بگه دسگت
آوردن شواهد قوی ان ا شد و در آخر یافتههای اصگلی تحقیگق ارائگه شگده اسگت .مراحگل
اساسی در ای تحقیق نیز طبق روش ذکر شده بهصورت زیر بوده است.
 )1شناسایی م التی که در زمینه مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها و دانشگااهها مقگاالتی
را منتشر میکنند.
 )2جمعآوری دادهها و اطالعات مبتنی بر جست وی کلمات کلیدی خاص بر اساس تعگاریف
مختلف مسئولیتپذیری اجتماعی دانشااهها و مفاهی آن.
 )3پس از جمعآوری اطالعات ،مرحله ان ا ت زیهوتحلیل موضوعی ان ا شگده اسگت کگه
یک روش کیفی رایج است که به بررسی و ضبط موضوعات ت کید دارد کگه بگرای توصگیف
یک پدیده مرتبط با ساال خاص تحقیق است.
نتیجهگیری
با توجگه بگه مطالعگات ان ا گرفتگه مه تگری ابعگاد مسگئولیتپذیری اجتمگاعی دانشگااهها
استخراجشدهاند که در جدول ( )1معرفی میشوند.
جدول ( .)1ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی استخراجشده از مقاالت
مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه
مسئولیت زیستمحیطی (کرلین و
گگنایر)2009 ،

مسئولیت اخالقی (آلکانا)2010 ،
مسئولیت قانونی (النتوس و
همکاران)2001 ،
مسئولیت بشردوستانه (النتوس و
همکاران)2001 ،
مسئولیت آموزشی (فیشر و
همکاران)2011 ،
مشارکت جوامع (بلند)2011 ،
مسئولیت اقتصادی (هاپکینز،
)2007

شاخصهای سنجش
رعایت استانداردهای زیستمحیطی ،صرفهجویی در مصر انرژی ،حمایت از
بهکارگیری فناوریهای سازگار با محیطزیست و حمایت مالی از خدمات
زیستمحیطی
تدوی منشور اخالقیات در دانشااه و رعایت مفاد آن ،ان ا دستورات سازمانی
توسط کارکنان و اعضای هیئتعلمی با تمایل و بدون اجبار ،بکار نارفت
کارکنان برای ان ا وظایفی خارج از توانشان ،حفظ اسرار و اطالعات کارکنان
و اساتید و احترا به حری خصوصی افراد
رعایت قانون کار ،قوانی محیطزیست و نداشت تخلفات قانونی
کمک مالی به اهدا خیرخواهانه
آموزش مسئولیتهای اجتماعی ،تربیت دانش وی مسئول و تربیت کارمند
مسئول
در مقابل ت ثیراتش بر جامعه پاسخاو باشد ،همانند شهروندی مسئول در قبال
جامعه عمل کند.
توسعه اقتصادی جامعه ،شفافیت ،جلوگیری از رشوه و فساد ،استفاده از
ت می کنندگان محلی و استخدا نیروی کار محلی و مناطق مشابه
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مسئولیت زیستمحیطی :مسئولیت اجتماعی دانشااهها شامل تعهد بگه حفاظگت و حتگی
بهبود محیطزیست به نفع نسگلهای فعلگی و آینگده اسگت .ایگ نگهتنها زنگدگی کارمنگدان،
مشتریان و عزیزان ما را غنی میکند بلکه میتواند هزینههای مگا را کگاهش دهگد و نتی گه
اصلی ما را بهبود بخشد .مسئولیت زیستمحیطی رویههای احتیاطی را برای جلوگیری یا بگه
حداقل رساندن ت ثیرات منفی با حمایت از ابتکارات ،ترویج مسئولیت زیسگتمحیطی بیشگتر،
توسعه و انتشار ف آوریهای سازگار با محیطزیست و موضگوعات مشگابه پوشگش مگیدهگد
(کرلی و گانایر.)2009 ،12
مسئولیت اخالقی :به معنای کار سازمان یا واحد در چارچو شگهروندی خگو اسگت کگه
مطابق با قوانی است و مقررات با عادات مببت جامعه و موازی اخالقگی آن سگازگار اسگت.
مسئولیتهای اخالقی مسئولیتهایی است که سازمان بر عهده خود میگذارد زیرا صگاحبان
آن معتقدند که ای کار صحی است ،نه به ای دلیل کگه آنهگا وظیفگهای بگرای ان گا آن
دارند .مسئولیت اخالقی شامل اعمال مسئوالنهای است کگه آسگیبهای اجتمگاعی عملیگات
کاری را به حداقل میرساند .روشهای زیادی برای دانشااهها بگرای اجگرای مسگئولیتهای
وجود دارد .ای موارد شامل ارائه مزایای مراقبتهای بهداشتی برای کارمندان ،ارتقا کارکنان
در موعد مقرر و  ...است (آلکانا.)2010 ،13
مسئولیت قانونی :شامل مسئولیتهایی است که مربوط به انطباق با قوانی کشور ازجملگه
پاسخاویی به مقررات محلی ،منطقهای و بی المللی و پیروی از قوانی جامعه است .موفقیت
واحدهای اقتصادی بدون انطباق بگا قگوانی حاصگل نمیشگود .مسگئولیتهای قگانونی یگک
سازمان الزاماتی است که قانون بر عهده آن قرار داده است .مسئولیتهای قانونی میتواند از
مقررات اوراق بهادار تا قانون کار ،قانون محیطزیست و حتی قانون کیفری باشد (النتگوس و
همکاران.)2001 ،14
مسئولیت بشردوستانه :ای موارد شامل ادغا عملکرد واحدها بگا عملکگرد بگا جنبگههای
بشردوستانه از طریق کمگک بگه فعالیتهگای داوطلبانگه اسگت .مسگئولیتهای بشردوسگتانه
مسئولیتهایی هستند که فراتر ازآنچه بهسادگی موردنیاز است میباشند یا ازآنچه سازمان به
نظر آن درست است فراتر میروند .مسئولیتهایی در جهت منگافع جامعگه بگهعنوانمبال ،بگا
اهدای خدمات به سازمانهای جامعه ،مشارکت در پروژههای کمک به محیطزیست یا کمک
مالی به اهدا خیرخواهانه .مسئولیت اجتماعی بشردوستانه شگامل اعطگای وجگوه ،کگاال یگا
خدمات است که بعضاً بهعنوان تبلیغ عمگل میکنگد .مسگئولیت بشردوسگتانه یگک سگازمان
پشتیبانی یک شرکت را برای یک علت یا فعالیتی که خارج از فعالیتهای ت گاری آنهگا رخ
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میدهد ،توصیف میکند که به نفع جامعگه اسگت .در زیگر چتگر مسگئولیتهای بشردوسگتانه
عناصر متمایز وجود دارد که انایزه را بگرای مشگارکت و اقگدامات یگک سگازمان بگه وجگود
میآورد .ای تفاوتها با انایزههگای نوعدوسگتی (ذاتگی) و اسگتراتژیک (برونگی) نشگان داده
میشود (النتوس .)2001 ،15انایزههای نوعدوستی بگا شخصگیت سگازمان بگهعنوان بخشگی از
ارزشهای نهادی ذاتی و محیط آن درگیر میشود (مت  .)2008 ،16مبالی از انایزههای ذاتی
که بیشتر در ادبیات ذکر میشود بستنی خانای ب و جری است که بخشی از سود خود را به
اهدافی که بنیانگذاران به آن اعتقاد دارند مانند تحصیالت و حقوق افراد ضعیف اهدا میکند
(النتوس .)2001 ،با وجود ای  ،انایزههای اسگتراتژیک بیشگتر یگک سگرمایهگذاری ت گاری
محسو میشود .جایی که انتظار میرود سه شرکت بازدهی سودآور داشته باشد و انایگزه
هرچه باشد مسل است که مسئولیت اجتماعی به ابزاری مه برای سن ش شهرت و وجهگه
یک سازمان تبدیل شده است (ال .)2006 ،17
مسئئئولیت آموزشئئی :دانشگگااهها نقگگش مهمگگی در پگگرداخت بگگه چالشهگگای جهگگانی
زیستمحیطی و اجتماعی دارند زیرا آنها مسئول آموزش شهروندان خو و رهبگران خگو
هستند .ای من ر به توجه پژوهشارانی شده است که تحصیالت دانشااهی را در ارتباط بگا
گن انگدن مضگامی مسگگئولیت اجتمگاعی در برنامگههای درسگی بررسگی کردهانگد (فیشگگر و
همکاران.)2011 ،18
مشارکت جوامع :دانشااهها نهادهای عمومی هستند که از زمان پیدایش آنهگا بگا جامعگه
مرتبط بودهاند و ای ارتباط در سالهای اخیر گسگتردهتگر شگده اسگت ،ایگ باعگ افگزایش
انتظارات جامعه از دانشااهها برای انعکاس تنوع بیشتر شده است و ای نهادها اکنون با تعداد
بیشتری از ذینفعان تعامل دارند (بلند .)2011 ،19پیوند دانشااهها و جوامع آنها من ر به ایگ
میشود که تعامل بهعنوان بعد دیاری در نظر گرفته شود که ای ماسسات توسگط ذینفعگان
مورد قضاوت قرار میگیرند.
مسئولیت اقتصادی :شامل مسئولیتهایی است که مربوط به عملکرد سودآوری اسگت کگه
مزیت رقابتی سازمان را حفظ و افزایش میدهد ،به سط باالیی از بهرهوری عملیاتی دسگت
مییابد و از طریق سرمایهگذاری ماثر موفقیت واحدهای اقتصادی را تگ می میکنگد .اولگی
مسئولیت یک سازمان مسئولیت اقتصادی آن است و یک سازمان در درجه اول باید به فکگر
سود باشد .ای یک واقعیت ساده است که اگر سازمانی سود به دست نیاورد ،دوامی نخواهگد
داشت و کارمندان شغل خود را از دست خواهند داد و سازمان نمیتواند بگه فکگر مراقبگت از
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مسئولیتهای اجتماعی خود باشد قبل از اینکه یک شرکت به فکگر یگک شگهروند سگازمانی
خو باشد ،ابتدا باید مطمئ شود که سودآوری دارد .ای امر حاکی از آن است که مسئولیت
اقتصادی موضوعاتی مانند صداقت ،حاکمیت شگرکتی ،توسگعه اقتصگادی جامعگه ،شگفافیت،
جلوگیری از رشوه و فساد ،استفاده از ت می کنندگان محلی ،اسگتخدا نیگروی کگار محلگی و
مناطق مشابه را در برمیگیرد (هاپکینز.)2007 ،20
مسئولیتهای اجتماعی دانشااه امروزه بسیار موردتوجه ذینفعان و همهکسانی که دغدغه
آموزش عالی را دارند قرار گرفته است .بر اساس مفهو آن ،سازمانها ازجمله دانشااهها
مانند اشخاص حقیقی عضوی از جامعه محسو میشوند و مانند سایر اعضای جامعه نسبت
به محیط پیرامون خود مسئولیت دارند و ضروری است که عالوه بر بهبود عملکرد اجتماعی
و اقتصادی خود ،ارتقای استانداردهای زندگی اجتماعی افراد جامعه را نیز در دستور کار خود
قرار دهند (آلکانا .)2010 ،21در ای راستا دانشااههای امروز موفقیت و تداو حیات خود را در
گرو مسئولیت در برابر محیط اجتماعی میبینند و با رویکردی آیندهنار و پویا و منس
نسبت به مسئولیت اجتماعی عمل میکنند زیرا دانشااهها پایبندی به مسئولیت اجتماعی را
نهتنها سیاستی هزینه بر تلقی نمیکنند بلکه آن را نوعی سرمایهگذاری انسانی اجتماعی
جهت تحقق توسعه جامعه محسو میکنند .ازای رو در مطالعه حاضر با گروهبندی و مرور
تحقیقات ان ا گرفته در ای زمینه به دنبال ابعاد و مالفههای اصلی مسئولیتهای اجتماعی
دانشااهها و دانشااهیان بودهای که درنهایت ابعاد اصلی مسئولیتهای اجتماعی دانشااهها
با عنوانهای :مسئولیت زیستمحیطی ،مسئولیت اخالقی ،مسئولیت قانونی ،مسئولیت
بشردوستانه ،مسئولیت آموزشی ،مسئولیت مشارکت در جوامع و مسئولیت اقتصادی است که
هر یک نیز دارای مالفههایی میباشند .همچنی نتایج کلی پژوهشها در ای حوزه نشان
میدهد که دانشااهها با در نظر گرفت ای ابعاد اساسی و به اشتراک گذاشت برنامه
مسئولیتهای اجتماعی خود با جامعه و ذینفعان میتوانند اثرات مببت زیادی بر بهبود
وضعیت خود و جامعه داشته باشند.
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