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 دهیچک

 در حساستیت بتا تتا استت سازمان یا فرد هر اخالقی برای چهارچوبی اجتماعی پذیریمسئولیت
 انجتا  بترای تتال . نمایت  رفتتار زیستتیمحیط و اقتصتادی فرهنگی، اجتماعی، مسائل مورد

 در مثبتتی تتثثیر و نقت  تتا نمایت متی کمک هادولت و هاسازمان افراد، به اجتماعی مسئولیت
اجتمتاعی هستتن  کته باشتن .  دانشتگاهیان ی تی از نهادهتای  داشته جامعه یک پای ار توسعه

کن . ه ف از انجتا  ایتپ پتشوه  بررستی ها به توسعه جامعه کمک میمسئولیت اجتماعی آن
 اساس بر تحقیق رو های اجتماعی دانشگاهیان است. ابعاد و استان اردها و الگوهای مسئولیت

 از یتوصتیف رو  نتوع از هاداده گردآوری نحوه اساس بر و است کاربردی تحقیق نوع از ه ف
حاضر اساتی  دانشگاه و خبرگان در حوزه جامعه آماری تحقیق  شود.می محسوب پیمایشی شاخه

سال سابقه تت ری  در دانشتگاه را  7که م رک دکتری دارن  و ح اقل  مسائل اجتماعی هستن 
 عنوان نمونه آمتاری انتاتاب شت ن .گیری تصادفی بهنفر با رو  نمونه 10ها دارن  و از بیپ آن

 فتازی بهتره گرفتته شت ه استت. نتتای  نشتان داد AHPها از رو  داده وتحلیلتجزیه جهت
بنت ی توان در پتن  گتروه دستتههای تثثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان را میشاخص

در رتبته اول،  2321/0مت اری بتا وزن هتای اخالقتی و اختال مستئولیتنتای ،  طبق که نمود
در رتبه دو ، مسئولیت آموزشی و پشوهشی با وزن  2037/0یطی با وزن محهای زیستمسئولیت

در رتبه  1832/0دوستانه و بشردوستانه دانشگاهیان با وزن در رتبه سو ، مسئولیت نوع 1991/0
 .در رتبه پنجم قرار گرفتن  1819/0های قانونی دانشگاه با وزن چهار  و مسئولیت

 نشگاه، ابعاد، استان اردها، الگوها: مسئولیت اجتماعی، داواژگان کلیدی
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 مقدمه
 هایسال طی اخالقی وکارکسب برای دستورالعملی عنوانبه هاسازمان اجتماعی مسئولیت

 زیاد تع اد از توانمی را آن حرکت و مفهو  ایپ گستره. است داشته ایرش  فزاین ه اخیر
: 1397پور، )رحیمیان و کاظم دریافت زمینه ایپ در فعال هایو سازمان هاکنفران  انتشارات،

 ملی توسعه سازمان در یک عنوانبه آموز  عالی مراکز و هادانشگاه اخیر س ه در (.176
توجه  با اخیر دهه چن  در دانشگاه اجتماعی مسئولیت ان ازه همیپ به. ان داشته مهمی نق 

 جامعه، قبال در دانشگاه انتظار رفتپ باال و آن ش ن همگانی و دانشجویان تع اد رش  به
 آموز  عالی نظا  و است گرفته قرار ماتلف کشورهای در آموزشی ریزانبرنامه موردتوجه
 اجتماع در را ایحرفه و شغلی هایبرنامه و هااز فعالیت ی سری کشورها از بسیاری

 پذیریمسئولیت مفهو  اساس (. بر86: 2014، 3ان  )آتاکان و اکرداده گستر  دانشگاهی
 رون می به شمار از اجتماع عضوی حقیقی اشااص مانن  نیز هاسازمان کهییازآنجا اجتماعی،

 که ضروری است دارن ، مسئولیت خود پیرامون محیط برابر در جامعه اعضای سایر مانن  و
 اجتماعی زن گی استان اردهای ارتقای خود، اجتماعی و اقتصادی عمل رد بهبود بر عالوه

 (. همچنیپ7: 1395دهن  )شفائی و هم اران،  قرار خود دستور کار در را افراد جامعه
 به جامعه، افراد سایر و ذینفعان مقابل در اجتماعی پاساگویی منظوربه بای  هاسازمان
 دهن  اهمیت امور بشردوستانه و اجتماعی امور ،زیستمحیط خصوص در جامعه هایدغ غه

-مسئولیت به مربوط سازمانی هایت ویپ سیاست به خود، خاص سازمانی فرهنگ به بسته و

 ورزن . مبادرت اجتماعی پذیری

 بیان مسئله
 تثثیرات ق رتمن  هایپ ی ه عنوانبه و ایجاد اجتماعی نیازهای بر اساس هاسازمان ازآنجاکه

 گذارن ،می و گذاشته آن فراین های و هافعالیت نهادها، و بر جامعه زیادی منفی و مثبت
 پذیرمسئولیت جامعه بر خود اق امات اثرگذار و تصمیمات ایپ به نسبت که است ضروری
 (.100384: 2020، 4کنن  )ویگمور و هم اران رعایت را اخالقی مالحظات و باشن 

 پی ره بنیادیپ و مهم اجزای از جامعه، و فرد بیپ واسط هایحلقه عنوانبه هاسازمان
 مرد  و جامعه به خود فعالیت ادامه و بقا منظوربهکه  آین می شمار به امروزی بشر اجتماعی

 ارائه و تولی  محصوالت به توجه پیشرو هایسازمان راستا همیپ در .نیازمن  هستن  آن
ان . داده قرار خود توسعه و تحقیق به مربوط هایفعالیت رأس در را اجتماعی نویپ خ مات
 اما هستن  مسئول کارکنان و سهام اران برابر در صرفاً مؤسسات که بود ایپ بر تصور زمانی

                                                 
3 Atakan & Eker 
4 Wigmore et al 
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 روی ردهای المللی،بیپ هایرقابت یافتپ اهمیت و منابع مح ودیت افزای  جمعیت، با
 نتای  جزو توانمی را اجتماعی پذیریمسئولیت گرفت که ش ل م یریت زمینه در ج ی ی

 چهارچوبی تماعیاج پذیری(. مسئولیت6: 1392تحوالت برشمرد )شافعی و عزیزی،  ایپ
 فرهنگی، اجتماعی، مسائل مورد در حساسیت با تا است سازمان یا فرد هر برای اخالقی

-سازمان افراد، به اجتماعی مسئولیت انجا  برای تال . نمای  رفتار یزیستمحیط و اقتصادی

 باشن  داشته جامعه یک پای ار توسعه در مثبتی تثثیر و نق  تا نمای می کمک هادولت و ها

 فرصت ایپ اجتماعی پذیریمسئولیت طیف بودن (. وسیع134: 2016، 5)احم ی و هم اران
 الز  آنچه. نماین  دنبال را خود هایدغ غه بتوانن  تا آوردمی فراهم من انعالقه برای را

 ذینفعان با هم اری در پذیریمسئولیت هایفعالیت اعمال برای مطلوب بستری وجود است
 هایآموز  طریق از بستری چنیپ ایجاد (.68: 2015، 6)کبیری و محم زاده است ماتلف
 پذیریمسئولیت هایفعالیت تروی  و اجتماعی پذیریمسئولیت غیرمستقیم و مستقیم
 کشورهای در امروزی هایسازمان تثثیرگذارتریپ از ی ی. است پذیرام ان اجتماعی
 پذیریمسئولیت که نگر  ایپ. هستن  آموز  عالی مراکز و هادانشگاه توسعهدرحال

 در ناقص نگرشی صورتبهاست،  تولی ی و صنعتی هایشرکت و هاسازمان خاص اجتماعی
-نشان می ش هانجا (. مطالعات 192: 1397است )شفائی و هم اران،  ش ه مطرح م یریت

 تا هستن  پاساگو و مسئول جامعه در قبال اقتصادی هایبا  سایر مثابهبه هاده  دانشگاه
مثال  طوربهکنن . می آموز  عالی مطرح مؤسسات برای را پاساگو دانشگاه واژه که جایی

 به گسترده بسیار صورتبهها ( در مطالعه خود دریافتن  دانشگاه2011نجاتی و هم اران )
 ( در2020ویگمورآلوارز و هم اران ). هستن  درونی اجتماعی پذیریمسئولیت توسعه دنبال
 دریافتن  "بازرگانی یهادانش  ه در دانشگاه اجتماعی مسئولیت م یریت "عنوان ای با مقاله
ایپ  همچنیپ است. مسئولیت اجتماعی مربوط به مؤسسات ایپ تعه  از معینی سطح

 موقعیت. دارن  هایینگرانی شاناجتماعی مسئولیت هایفعالیت ش ندی ه مورد در مؤسسات
 ن اشته تثثیری م یریتی سیستم با مسئولیت اجتماعی ادغا  سطح در مؤسسه جغرافیایی

ها نیز دریافتن  اجتماعی در دانشگاه ( در بررسی مسئولیت1397. شفاعی و هم اران )است
 م یریت حوزه بر حاکم و غالب گفتمان به سازمانی اجتماعی مسئولیت مفهو  اخیر، دهه طی

 و جامعه برابر در مسئولیت جهانی، معتبر بزرگ و هایسازمان و است ش ه تب یل هاسازمان
 مسئولیت هاسازمان در ایپ. بینن خود می سازمانی استراتشی از جزئی را اجتماعی محیط

 و طر  اخالقی به جامعه، رفاه و سالمت به کمک راستای در هاآن ه ایت ه ف با اجتماعی
 مسئولیت به نیز هادانشگاه برخی اخیر هایسال در. است گرفته قرار موردتوجه شفاف،

                                                 
5 Ahmadi et al 
6 Kabiri & Mohammadzade 
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 خود مثموریت بیانیه در را آن و ان آورده روی پای ار توسعه برای روی ردی عنوانبهاجتماعی 
 و داخلی هایسازمان هم اری با توانن می هادانشگاه که ایپ است بر اعتقاد. ان گنجان ه

 در و بیفزاین  جامعه بر خود سازن ه تثثیر انسانی به هایسرمایه توسعه طریق از و المللیبیپ
( در بررسی 1397پور )رحمیمیان و کاظم .داشت ناواهن  ایآین ه ،صورت پیا غیر

ها دریافتن  بیشتر تعاریف مسئولیت اجتماعی در مورد شرکت اجتماعی پذیریمسئولیت
 نیاز جامعه برابر در پاساگویی برای روپیازا. استها نسبت به جامعه پاساگویی شرکت

شون . حبیبی  اجرا هم عمل در دقیق صورتبه اجتماعی، پذیریمسئولیت نظری است مباحث
پذیری اجتماعی مسئولیت ارتقای هایبررسی مؤلفه ای با( نیز در مقاله1395و هم اران )

 دانشگاه اجتماعی یریپذتیمسئولم ل  در اساسی بع  اسالمی دریافتن  پن  آزاد دانشگاه
 بع  که فناوری اخالقی و قانونی، اقتصادی، بشردوستانه، ابعاد: از ان عبارت که دارد وجود
 شاخصه 46 و اضافه سازمانی پذیریمسئولیت ابعاد در بار اولیپ برای فناوری یریپذتیمسئول

 .است کرده متمایز قبلی هایپشوه  از را پشوه  امر ایپ که ش  گرفته نظر در آن برای نیز
 با  در ش ه مرور هایم ل مزایای بودن دارا بر عالوه م ل ایپ که کرد ادعا توانمی

 برای م ل تریپبهینه نتیجه، در و است موجود شرایط با هماهنگی دارای بیشتریپ نظری،
 نشان دانشگاهی، های اخیر واح هایدر حقیقت در سال .آوردفراهم می را داخلی هایبررسی
 و ذینفعان نیاز پاساگوی ق یمی و راهبردهای روی ردها بردن کاربه  با توانن نمی که ان داده

 در امروز تا گذشته هایدهه در که راهبردهایی ،دیگرعبارتبه باشن ، جامعه ماتلف قشرهای
 و سیاسی علمی، اقتصادی، کردن انتظارات برآورده برای رفتمی به کار آموز  عالی

 هادانشگاه که است نیاز نیست و مناسب عصر ایپ یآموز  عال نظا  فردمنحصربه اجتماعی
 جهان سطح در های بسیاریدانشگاه کنن  لذا حرکت ج ی  راهبردهای کارگیریبه یسوبه
 هاسیاست پای ار در اصول اعمال برای خود پیشیپ هایسیاست اصالح و  نظریتج  دنبال به
 تروی  آموز  عالی طریق از هاسال که را ناپای اری هایقابلیت تا هستن  خود م یریت و

-فراهم صرفاً ها، منسوخ و راهبردهای ج ی  جایگزیپ شون . همچنیپ دانشگاهاست ش ه

پذیر مسئولیت افراد هویت دهن هش ل بل ه نیستن  پشوهشی و آموزشی خ مات کنن گان
 را مهمی نق  هادانشگاه بنابرایپ،؛ هستن  نیز جهان کشورهای سایر و خود به کشور نسبت

 و ش نجهانی پ ی ه با رویارویی موفقیت، به دستیابی منظوربه آین ه نسل ایجاد توانایی در
پ کنن . به همیمی ایفا جهان سراسر در مرد  برای پای ارای ساخت آین ه و اقتصادی رش 

 اجتماعی هایمسئولیت الگوهای و استان اردها و دلیل در ایپ پشوه  به بررسی ابعاد
در داخل و خارج  ش هانجا  هایپشوه بررسی  . باپرداخته ش ه استدانشگاهیان در ایران 

 یالگوها عنوانبه زیر هایالگو ،هاسازمان اجتماعی مسئولیت زمینه در از کشور
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در ج ول  ش ه است.بیان  هادانشگاه ازجمله هاسازمان اجتماعی مسئولیت یدهن هحیتوض
 .ان ش هخالصههای موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی الگو تریپمهم 1شماره 

 . خالصه الگوهای مسئولیت اجتماعی1ج ول 

 منبع هاابعاد / شاخص مدل

 م ل ست
 تعه  اجتماعی

 مسئولیت اجتماعی
 پاساگویی اجتماعی

Sethi (1975) 

 کارول

 اقتصادی
 قانونی
 اخالقی

 یدوستنوع

Carooll (1979) 

 و اسوارتز هرمی م ل
 کارول

 (سود آوردن)به دست  اقتصادی
 (قوانیپ با هماهنگی) قانونی

 (اخال ) اخالقی
 (خوب شهرون ) بشردوستانه

Carooll & Swartz 

(2003) 

 EFQMم ل 
 شاخص عمل ردی
 شاخص ادراکی

Nikos Avlonas (2004) 

 بوئردر و آکرمپ م ل

 آموز 
 یادگیری

 سازمانی تعه 

Ackerman & Boerder 

(2005) 

3C -SR 

 تعه  اخالقی و اجتماعی
 ارتباط با هم اران در شب ه ارز 

 سازگاری رفتار در طول زمان جهت ایجاد اعتماد

Johan Meehan, Karon 

Meehan, Adam 

Richards (2006) 

4CSR 

 پذیری شرکترقابت
 حاکمیت شرکت

 مسئولیت اجتماعی شرکت
 پای اری شرکت

Dr. P. Katsoulakos & 

Prof. y Katsoulakos 

(2006) 

 م ل
Dow Jones 

 بع  اقتصادی
 محیطیبع  زیست

 بع  اجتماعی

Dr. P. Katsoulakos & 

Prof. y Katsoulakos 

(2006) 

 IS0م ل 

26000 

 اصول عمومی
 حاکمیت شرکتی

 حقو  بشر
 های کاریاق امات و فعالیت

 زیستمحیط
 های مبتنی بر ع التاق امات و فعالیت

 اجتماعمشارکت و توسعه 
 موضوعات مرتبط با مشتریان

Pavel Castka & 

Michaela. A & 

Balzarava (2007) 

 & Arash Shahin اجتماع م ل
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Stakeholder محیطیهای زیستگروه 
 کارکنان
 مشتریان

 گذارانسرمایه
 کنن گانپیتثم

Mohamed Zairi (2007) 

 م ل
Tripple 

Bottom Line 

 مسئولیت اجتماعی شرکت
 محیطی شرکتمسئولیت 

 مسئولیت مالی شرکت
Edwin Mirfazli (2008) 

 دوایر م ل
 متح المرکز

 عوامل اقتصادی در دایره مرکزی
 بع ازآنعوامل قانونی در الیه 

 عوامل اخالقی در الیه بع ی
 عوامل بشردوستانه در الیه بیرونی و انتهایی

Geve (2008) 

 م ل دنیز

 هزینه عملیاتی داشتپنگهپاییپ 
 افزای  سطح وفاداری مشتری

 بهبود نگر  کارکنان
 وری بیشتر کارکنانبهره

Deenis Yao Dzansi & 

Marius Pretorius 

(2009) 

 DNAم ل 

 محیطیمسئولیت اخالقی / پای اری زیست
 مسئولیت اجتماعی / پای اری اجتماعی
 مسئولیت کار کارکنان / پای اری انسانی

 اقتصادیمسئولیت مالی / پای اری 

Wayne Visser (2010) 

 م ل انتظارات از
CSR 

 حمایت از اجتماع
 روابط کارکنان

 مرتبط با کاال و خ مات
 محیطیحمایت زیست

Rujirutana 

mandhachitara & 

Yawalak Poolthong 

(2011) 

نردبان عمل رد 
CSR 

 کارکنان
 زمیپ
 سود

Mulyadi. M. S & 

Anwar. Y (2012) 

م ل جوقچول پارک 
 هم اران و

 هاابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان
 کنن هاعتماد مصرف

 کنن ه بر شهرت سازمانتثثیر اعتماد مصرف

 CSRاق امات 

Jogchul Park, 

Hangoon Lee, 

Chankon Kim (2012) 

ی رگذاریتثثم ل 
 وکارکسب

 تثثیرات آموزشی
 تثثیرات شناختی
 تثثیرات سازمانی
 تثثیرات اجتماعی

Vazquez et al (2014) 

 ای. ان. دی م ل
 پذیریمسئولیت
 پای اری و اجتماعی

 0/2 شرکتی

 ارز  خلق
 حاکمیت خوب

 مشارکت اجتماعی
 ی محیطیکاردست

Visser (2014) 

 (1392شافعی و احم ی ) اول: ترمیم هسته م ل مول ولی



 ،  دانشگاه تهران1400اردیبهشت  –پذیری اجتماعی اولین جشنواره ترویج مسئولیت  |  162

 هسته دو : پیشگیری
 هسته سو : گستر 

 ی پارچگی هسته چهار :
 هسته پنجم: احیا

 یبن خوشههسته ششم: 
 یگذارارز هسته هفتم: 

 مقیاس م ل
 کمانپیرنگ

 اقتصادی حوزه قرمز، رنگ
 ارتباطی سرمایه نارنجی، رنگ

 یسازمانفرهنگ زرد، رنگ
 اجتماعی و یطیمحستیز کیفیت سبز، رنگ
 کاری اجتماعات و انسانی سرمایه آبی، رنگ

 ف ری سرمایه نیلی، رنگ
 ارتباطات بنف ، رنگ

 (1393شافعی و احم ی )

 سطح در. کنن می تعریف و کالن خرد ابعاد در را اجتماعی پذیریمسئولیت مفهو  معموالً
 به اشاره که کالن سطح در و نماین  پاساگوتر جامعه به نسبت را خود بای  هاخرد، سازمان

.  ینمایم کشوری سطح در اجتماعی هایبرنامه و اه اف به ت ویپ ملز  را دولت دارد. دولت
ها که در حال حاضر در کشورهای ماتلف یا بلوغ مسئولیت اجتماعی سازمان لذا رون  ت امل
گیری و تعییپ اه اف و های ماتلف در حال استفاده ش ن هست، در ش لو در سازمان

اعی کشورها نق  مهمی دارد. در ادامه به سیر ت املی یا بلوغ مسئولیت مهای اجتبرنامه
 .شودها اشاره میدانشگاه ازجملهها عی سازماناجتما

 (2009)آراس و کراودر،  هاسازمان در اجتماعی پذیریمسئولیت بلوغ . مراحل2ج ول 

 مثال های مربوطهفعالیت ویژگی برجسته
دهی مربوط به طراحی مج د گزار  به نمای  گذاشتپ

 مسئولیت اجتماعی
 منظوربهبن ی تغییر زبان و با 

پذیری انع اس زبان مسئولیت
 اجتماعی

 های کارایی انرژیبرنامه وکارکسبمهن سی مج د فرآین های  مهار هزینه

 من ینظرسنجی در مورد رضایت توسعه کارت امتیازی متوازن نفعاندرگیری ذی

پذیری مسئولیت یهاگزار  پیشرفت مناسب اق امات دهیسنج  و گزار 
 اجتماعی

 گزار  پای اری تعریف پای اری: فرآین  مهن سی مج د پای اری

افشاسازی و نگرانی نسبت به زنجیره  شفافیت
 تثمیپ

 اجرای حقو  بشر

 های کشوریتغییر ارز  تثمیپپی ربن ی مج د زنجیره  پاساگویی
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اشاره  هاآنها که به باشی از ها و ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمانی دانشگاهبا توجه به م ل
و در بیپ  هایی که در مسئولیت اجتماعی دانشگاه کاربرد دارن ش ه است، ابعاد و شاخص

اساتی  دانشگاه در پن   ازنظرگیری و سپ  با بهره ش  ، شناساییمقاالت مشترک هستن 
-های آموزشی و پشوهشی، مسئولیتها شامل مسئولیتبن ی ش ن . ایپ شاخصگروه دسته

و  محیطیزیستهای م ار، مسئولیتهای اخالقی و اخال ه، مسئولیتهای قانونی دانشگا
باشن . با توجه به و بشردوستانه می یدوستنوعهای محیط دوست ارانه دانشگاه و مسئولیت

 شود.زیر تعریف می صورتبه های تحقیقپرس  ،ذکرش ههای شاخص
 ا  هستن ؟ها ک در مسئولیت اجتماعی دانشگاه مؤثر عواملاصلی: پرس  
 یفرع هایپرس 

ها های اجتماعی دانشگاهمربوط به مسئولیت آموزشی و پشوهشی در مسئولیت عوامل( 1
 ؟ان  اک 
 ؟ان ک ا ها های قانونی در مسئولیت اجتماعی دانشگاهمربوط به مسئولیت عوامل (2
 ؟ان ک ا ها مربوط به مسئولیت اخالقی در مسئولیت اجتماعی دانشگاه عوامل( 3
 ؟ان ک ا ها در مسئولیت اجتماعی دانشگاه محیطیزیستمربوط به مسئولیت  عوامل (4
ها در مسئولیت اجتماعی دانشگاه بشردوستانهو  یدوستنوعمربوط به مسئولیت  عوامل (5

 ؟ان ک ا 

 شناسیروش
اساتی  نفر از  15حاضر  پشوه جامعه آماری  .است یشیمایپ _ یفیپشوه  از نوع توص پیا

که م رک  و خبرگان در حوزه مسائل اجتماعی هستن  آزاد اسالمی واح  بهشهر دانشگاه

 هاآنسال سابقه ت ری  در دانشگاه را دارن  و از بیپ  7ح اقل  و (PhD)تحصیلی دکتری 

 یآورجمع نمونه آماری انتااب ش ن . جهت عنوانبهگیری تصادفی نفر با رو  نمونه 10
استفاده  محقق ساخته و پرسشنامه یااز مطالعات کتاباانه پشوه  پیا ازیموردنعات اطال

 .بهره گرفته ش ه استفازی  AHPاز رو   هاداده وتحلیلتجزیهبرای ش ه است. 

 نتایج
ها نامهابت ا متغیرهای کالمی موجود در پرس ، توسط خبرگان هانامهپرس  ت میلپ  از 

ها مربوط به شاخصفازی  مرتبی ج ول زوج ،ش ن . در مرحله بع به اع اد فازی تب یل 
فازی ایپ ج ول میانگیپ اع اد های هر یک از خانهتنظیم گردی  که اع اد موجود در 

 .باشن ها مینامهپرس از تب یل متغیرهای کالمی  آم هدستبه
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 هااجتماعی دانشگاه تیبر مسئول مؤثری هاشاخصی فازی مرتب زوج. ج ول 3ج ول 

مسئولیت 
اجتماعی دانشگاه

 ها

 و آموزشی

 پژوهشی
یدوستنوع اخالقی محیطیزیست   قانونی 

میانگین 

 وزنی

 و آموزشی

 پژوهشی
1 1.707 0.801 1.870 0.853 0.235 

 0.219 2.53 1.274 0.873 1 0.585 اخالقی

 0.216 1.189 1.091 1 1.147 1.252 یدوستنوع

 0.174 1.562 1 0.917 0.786 0.535 محیطیزیست

 0.155 1 0.64 0.841 0.395 1.175 قانونی

و بر  است ها نسبت به هم محاسبه ش هنسبت بزرگی شاخص EAرو   با استفاده از حال

که  آم ه است به دستهر شاخص  (w)( و اوزان بهنجار 'w) بهنجار ریغاساس آن نیز وزن 
نتای  حاصل از  نشان داده ش ه است. 5 و 4شماره  انجا  محاسبات در ج اول نحوه

 آم ه است. 4در ج ول  پوش  انتاابهای معیاری وزن محاسبه
 

 هااجتماعی دانشگاه تیبر مسئول مؤثری هاشاخص زینرماال وزن محاسبه نحوه .4ج ول 

 
L M U 

S1 4.000 5.000 6.000 0.033 0.040 0.045 0.131 0.199 0.273 

S2 4.667 5.500 7.000 0.033 0.040 0.045 0.153 0.219 0.318 

S3 5.000 5.000 5.000 0.033 0.040 0.045 0.164 0.199 0.227 

S4 4.167 5.000 6.500 0.033 0.040 0.045 0.137 0.199 0.295 

S5 4.167 4.667 6.000 0.033 0.040 0.045 0.137 0.185 0.273 

 

 هااجتماعی دانشگاه تیبر مسئول مؤثری هاشاخص زینرماال وزنی محاسبهی ادامه. 5ج ول 

S1>=S2 0.8577 S2>=S1 1.0000 S3>=S1 1.0000 S4>=S1 1.0000 S5>=S1 0.9145 

S1>=S3 1.0000 S2>=S3 1.0000 S3>=S2 0.7889 S4>=S2 0.8776 S5>=S2 0.7833 

S1>=S4 1.0000 S2>=S4 1.0000 S3>=S4 1.0000 S4>=S3 1.0000 S5>=S3 0.8915 

S1>=S5 1.0000 S2>=S5 1.0000 S3>=S5 1.0000 S4>=S5 1.0000 S5>=S4 0.9113 
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 هابر مسئولیت اجتماعی دانشگاه مؤثری هاشاخصی زش هینرماال وزن. 6ج ول 

وزن نرماالیز  هامسئولیت اجتماعی دانشگاه

 شده

پشوهشی و آموزشی  0.1991 

 0.2321 اخالقی

دوستانهنوع  0.1832 

محیطیزیست  0.2037 

 0.1819 قانونی

 
 ناسازگاری نرخ نا  به شاخصی از مرتبیزوج نامهپرس  پایایی بررسی جهت همچنیپ
 1/0 از ترکم فازی مرتبیزوج ج اول از ک ا  هر برای ناسازگاری نرخ اگر. گرددمی استفاده
 ج اول فازی اع اد منظور ب یپ(. 1391،یمؤمن) است پایا نامهپرس  که گفت توانمی باش ،
 .پردازیممی ناسازگاری نرخ محاسبه به و کرده دیفازی را فازی مرتبی زوج
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در  .است، ماتری  مذکور سازگار است 0.1تر از مق ار نرخ ناسازگاری کم کهپیابا توجه به 
آم ه  5شماره  ج ول آن در که نتیجهشون  میایپ قسمت اع اد قطعی به اع اد فازی تب یل 

 است.

 گیرینتیجه
ها بر مسئولیت اجتماعی دانشگاه مؤثر عواملایپ پشوه  با ه ف تبییپ و شناسایی 

 مؤثر عوامل جزء ش هییشناسا عوامل دسته پن  هر آم هدستبه نتای  است. طبق ش هانجا 
 2321/0مسئولیت اخالقی با وزن  هاآن بیپ همچنیپ .بودن  هابر مسئولیت اجتماعی دانشگاه

آموز  و  در رتبه دو ، مسئولیت 2037/0 محیطی با وزنزیستهای در رتبه اول، مسئولیت
در رتبه چهار   1832/0با وزن  دوستانهنوعدر رتبه سو ، مسئولیت  1991/0پشوه  با وزن 

 بر اساس. لذا در رتبه پنجم قرار گرفتن  1819/0های قانونی دانشگاه با وزن و مسئولیت
ها در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه آم هدستبهالگوهای ذکر ش ه در پشوه  و نتای  

 که اجتماعی در جامعه هستن  هایسازمان تثثیرگذارتریپ ازجمله هادانشگاه کردتوان بیان می
 هجامع در موجود هنجارهای. دارن  بسزایی اجتماعی سهم گستر  هنجارهای و توسعه در

عنایت قرار گیرد و  مورد محوردان نهادی  جانب از که ش  درک و پذیرفته خواهن  زمانی
 ویشه توجه ج ی  عصر هنجارهای تریپمهم از عمل رد آن نهاد مشروعیت یاب . واسطهبه

 یک عنوانبه هاسازمان فرهنگ در مزیت ایپ. است هاآن نق  پاساگویی به هاسازمان
 در دیگر هایشرکت با دانشگاه پذیریمسئولیت اصلی است. تفاوت ش ه نهادینه اصل

 هادانشگاه که دلیل ب یپ. ستا هادانشگاه مسئولیت اجتماعی در خصوص کلی ی اهمیت
 جامعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، علمی، در توسعه و هستن  خال  فعالیت و دان  مرکز
 علم، ،ش هکسب دان  آموز  عالی مراکز و هادانشگاه این ه خصوصبه. دارن  کلی ی نق 

 هایبحث در و دهن می و توسعه کنن می حفظ را هنرمن انه و نوآورانه هایفعالیت پشوه ،
 ایویشه نق  نهادهای آموزشی ایپ، بر عالوه. دارن  نق  مهمی جامعه اخالقی و اجتماعی

و  عمومی هایسازمان افراد، دان  به انتقال به مربوط خ مات و دارن  توسعه جامعه در
در ایپ  ش هییشناساهای ابعاد و شاخص. کنن می فراهم یطورکلبه را جامعه و خصوصی

هاست که همه ابعاد مسئولیت پشوه ، یک م ل جامع در حوزه مسئولیت اجتماعی دانشگاه
 هاآن  از تواننمی یآموزشها و مراکز است و دانشگاه برگرفتهاجتماعی مراکز آموزشی را در 

های مربوط به مسئولیت اجتماعی خود بهره ببرن . همچنیپ ایپ نتیجه با جهت توسعه برنامه
. است( همسو 2011)نجاتی و هم اران،  و (2016پور،ی و کاظمیهای )آقانتای  پشوه 

 به گسترده بسیار صورتبهها ( در مطالعه خود دریافتن  دانشگاه2011نجاتی و هم اران )
( نیز دریافتن  2016پور )آقایی و کاظم .هستن  درونی اجتماعی پذیریمسئولیت توسعه دنبال
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 است ذینفعان و تجاری واح  میان حفظ ارتباطات برای مؤثر روشی اجتماعی پذیریمسئولیت
 صورتبه را زیادی آش ار و مزایای پنهان توان می اجتماعی پذیریمسئولیت اجرای و

 .باش  به همراه داشته تجاری واح  و جامعه برای غیرمستقیم و مستقیم

 منابع
 مفاهیم،: هاشرکت اجتماعی پذیری(. مسئولیت1397پور، مرتضی )ال یپ و کاظمرحیمیان، نظا  .1

 .175 -152(. صص 4) 8حساب اری.  آن. نشریه پشوه  هایم ل بر مروری و هاابعاد، نظریه
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ها در مراکز آموز  عالی غرب کشور )طراحی یک الگوی ارزیابی(. فصلنامه رفتار دانشگاه

 .22 -5سازمانی. سال اول. شماره دو . صص 

 در (. مسئولیت اجتماعی1397فرامرزقرامل ی، اح  ) ابیلی، خ ایار و یامچلو، طاهره؛ شفائی .3
 -190. صص 25ها )مطالعه موردی: دانشگاه تهران(. نشریه برگ و فرهنگ. شماره دانشگاه

202. 
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موجود مسئولیت اجتماعی دانشگاه مبتنی بر الگوی واالی  بر اساس دی گاه اعضای 
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