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چکیده
مسئولیتپذیری اجتماعی چهارچوبی اخالقی برای هر فرد یا سازمان استت تتا بتا حساستیت در
مورد مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصتادی و محیطزیستتی رفتتار نمایت  .تتال بترای انجتا
مسئولیت اجتماعی به افراد ،سازمانها و دولتها کمک متینمایت تتا نقت و تتثثیر مثبتتی در
توسعه پای ار یک جامعه داشته باشتن  .دانشتگاهیان ی تی از نهادهتای اجتمتاعی هستتن کته
مسئولیت اجتماعی آنها به توسعه جامعه کمک میکن  .ه ف از انجتا ایتپ پتشوه بررستی
ابعاد و استان اردها و الگوهای مسئولیتهای اجتماعی دانشگاهیان است .رو تحقیق بر اساس
ه ف از نوع تحقیق کاربردی است و بر اساس نحوه گردآوری دادهها از نتوع رو توصتیفی از
شاخه پیمایشی محسوب میشود .جامعه آماری تحقیق حاضر اساتی دانشگاه و خبرگان در حوزه
مسائل اجتماعی هستن که م رک دکتری دارن و ح اقل  7سال سابقه تت ری در دانشتگاه را
دارن و از بیپ آنها  10نفر با رو نمونهگیری تصادفی بهعنوان نمونه آمتاری انتاتاب شت ن .
جهت تجزیهوتحلیل دادهها از رو  AHPفتازی بهتره گرفتته شت ه استت .نتتای نشتان داد
شاخصهای تثثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان را میتوان در پتن گتروه دستتهبنت ی
نمود که طبق نتای  ،مستئولیتهتای اخالقتی و اختال مت اری بتا وزن  0/2321در رتبته اول،
مسئولیتهای زیستمحیطی با وزن  0/2037در رتبه دو  ،مسئولیت آموزشی و پشوهشی با وزن
 0/1991در رتبه سو  ،مسئولیت نوعدوستانه و بشردوستانه دانشگاهیان با وزن  0/1832در رتبه
چهار و مسئولیتهای قانونی دانشگاه با وزن  0/1819در رتبه پنجم قرار گرفتن .
واژگان کلیدی :مسئولیت اجتماعی ،دانشگاه ،ابعاد ،استان اردها ،الگوها

 1نویسن ه مسئول :دانشیار گروه م یریت صنعتی دانش ه م یریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،رایانامه:
fsaghafi@ut.ac.ir
 2دانشجوی کارشناسی ارش گروه م یریت صنعتی دانش ه م یریت ،دانشگاه تهران ،تهران.

 | 157ابعاد و استانداردها و الگوهای مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهشهر

مقدمه
مسئولیت اجتماعی سازمانها بهعنوان دستورالعملی برای کسبوکار اخالقی طی سالهای
اخیر رش فزاین های داشته است .گستره ایپ مفهو و حرکت آن را میتوان از تع اد زیاد
انتشارات ،کنفران ها و سازمانهای فعال در ایپ زمینه دریافت (رحیمیان و کاظمپور:1397 ،
 .)176در س ه اخیر دانشگاهها و مراکز آموز عالی بهعنوان یک سازمان در توسعه ملی
نق مهمی داشتهان  .به همیپ ان ازه مسئولیت اجتماعی دانشگاه در چن دهه اخیر با توجه
به رش تع اد دانشجویان و همگانی ش ن آن و باال رفتپ انتظار دانشگاه در قبال جامعه،
موردتوجه برنامهریزان آموزشی در کشورهای ماتلف قرار گرفته است و نظا آموز عالی
بسیاری از کشورها ی سری از فعالیتها و برنامههای شغلی و حرفهای را در اجتماع
دانشگاهی گستر دادهان (آتاکان و اکر .)86 :2014 ،3بر اساس مفهو مسئولیتپذیری
اجتماعی ،ازآنجاییکه سازمانها نیز مانن اشااص حقیقی عضوی از اجتماع به شمار میرون
و مانن سایر اعضای جامعه در برابر محیط پیرامون خود مسئولیت دارن  ،ضروری است که
عالوه بر بهبود عمل رد اقتصادی و اجتماعی خود ،ارتقای استان اردهای زن گی اجتماعی
افراد جامعه را در دستور کار خود قرار دهن (شفائی و هم اران .)7 :1395 ،همچنیپ
سازمانها بای بهمنظور پاساگویی اجتماعی در مقابل ذینفعان و سایر افراد جامعه ،به
دغ غههای جامعه در خصوص محیطزیست ،امور اجتماعی و امور بشردوستانه اهمیت دهن
و بسته به فرهنگ سازمانی خاص خود ،به ت ویپ سیاستهای سازمانی مربوط به مسئولیت-
پذیری اجتماعی مبادرت ورزن .
بیان مسئله
ازآنجاکه سازمانها بر اساس نیازهای اجتماعی ایجاد و بهعنوان پ ی ههای ق رتمن تثثیرات
مثبت و منفی زیادی بر جامعه و نهادها ،فعالیتها و فراین های آن گذاشته و میگذارن ،
ضروری است که نسبت به ایپ تصمیمات و اق امات اثرگذار خود بر جامعه مسئولیتپذیر
باشن و مالحظات اخالقی را رعایت کنن (ویگمور و هم اران.)100384 :2020 ،4
سازمانها بهعنوان حلقههای واسط بیپ فرد و جامعه ،از اجزای مهم و بنیادیپ پی ره
اجتماعی بشر امروزی به شمار میآین که بهمنظور بقا و ادامه فعالیت خود به جامعه و مرد
آن نیازمن هستن  .در همیپ راستا سازمانهای پیشرو توجه به تولی محصوالت و ارائه
خ مات نویپ اجتماعی را در رأس فعالیتهای مربوط به تحقیق و توسعه خود قرار دادهان .
زمانی تصور بر ایپ بود که مؤسسات صرفاً در برابر سهام اران و کارکنان مسئول هستن اما
Atakan & Eker
Wigmore et al
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با افزای جمعیت ،مح ودیت منابع و اهمیت یافتپ رقابتهای بیپالمللی ،روی ردهای
ج ی ی در زمینه م یریت ش ل گرفت که مسئولیتپذیری اجتماعی را میتوان جزو نتای
ایپ تحوالت برشمرد (شافعی و عزیزی .)6 :1392 ،مسئولیتپذیری اجتماعی چهارچوبی
اخالقی برای هر فرد یا سازمان است تا با حساسیت در مورد مسائل اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و محیطزیستی رفتار نمای  .تال برای انجا مسئولیت اجتماعی به افراد ،سازمان-
ها و دولتها کمک مینمای تا نق و تثثیر مثبتی در توسعه پای ار یک جامعه داشته باشن
(احم ی و هم اران .)134 :2016 ،5وسیع بودن طیف مسئولیتپذیری اجتماعی ایپ فرصت
را برای عالقهمن ان فراهم میآورد تا بتوانن دغ غههای خود را دنبال نماین  .آنچه الز
است وجود بستری مطلوب برای اعمال فعالیتهای مسئولیتپذیری در هم اری با ذینفعان
ماتلف است (کبیری و محم زاده .)68 :2015 ،6ایجاد چنیپ بستری از طریق آموز های
مستقیم و غیرمستقیم مسئولیتپذیری اجتماعی و تروی فعالیتهای مسئولیتپذیری
اجتماعی ام انپذیر است .ی ی از تثثیرگذارتریپ سازمانهای امروزی در کشورهای
درحالتوسعه دانشگاهها و مراکز آموز عالی هستن  .ایپ نگر که مسئولیتپذیری
اجتماعی خاص سازمانها و شرکتهای صنعتی و تولی ی است ،بهصورت نگرشی ناقص در
م یریت مطرح ش ه است (شفائی و هم اران .)192 :1397 ،مطالعات انجا ش ه نشان می-
ده دانشگاهها بهمثابه سایر با های اقتصادی در قبال جامعه مسئول و پاساگو هستن تا
جایی که واژه دانشگاه پاساگو را برای مؤسسات آموز عالی مطرح میکنن  .بهطور مثال
نجاتی و هم اران ( )2011در مطالعه خود دریافتن دانشگاهها بهصورت بسیار گسترده به
دنبال توسعه مسئولیتپذیری اجتماعی درونی هستن  .ویگمورآلوارز و هم اران ( )2020در
مقالهای با عنوان " م یریت مسئولیت اجتماعی دانشگاه در دانش ههای بازرگانی" دریافتن
سطح معینی از تعه ایپ مؤسسات مربوط به مسئولیت اجتماعی است .همچنیپ ایپ
مؤسسات در مورد دی هش ن فعالیتهای مسئولیت اجتماعیشان نگرانیهایی دارن  .موقعیت
جغرافیایی مؤسسه در سطح ادغا مسئولیت اجتماعی با سیستم م یریتی تثثیری ن اشته
است .شفاعی و هم اران ( )1397در بررسی مسئولیت اجتماعی در دانشگاهها نیز دریافتن
طی دهه اخیر ،مفهو مسئولیت اجتماعی سازمانی به گفتمان غالب و حاکم بر حوزه م یریت
سازمانها تب یل ش ه است و سازمانهای بزرگ و معتبر جهانی ،مسئولیت در برابر جامعه و
محیط اجتماعی را جزئی از استراتشی سازمانی خود میبینن  .در ایپ سازمانها مسئولیت
اجتماعی با ه ف ه ایت آنها در راستای کمک به سالمت و رفاه جامعه ،به طر اخالقی و
شفاف ،موردتوجه قرار گرفته است .در سالهای اخیر برخی دانشگاهها نیز به مسئولیت
Ahmadi et al
Kabiri & Mohammadzade
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اجتماعی بهعنوان روی ردی برای توسعه پای ار روی آوردهان و آن را در بیانیه مثموریت خود
گنجان هان  .اعتقاد بر ایپ است که دانشگاهها میتوانن با هم اری سازمانهای داخلی و
بیپالمللی و از طریق توسعه سرمایههای انسانی به تثثیر سازن ه خود بر جامعه بیفزاین و در
غیر ایپ صورت ،آین های ناواهن داشت .رحمیمیان و کاظمپور ( )1397در بررسی
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها دریافتن بیشتر تعاریف مسئولیت اجتماعی در مورد
پاساگویی شرکتها نسبت به جامعه است .ازایپرو برای پاساگویی در برابر جامعه نیاز
است مباحث نظری مسئولیتپذیری اجتماعی ،بهصورت دقیق در عمل هم اجرا شون  .حبیبی
و هم اران ( )1395نیز در مقالهای با بررسی مؤلفههای ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی
دانشگاه آزاد اسالمی دریافتن پن بع اساسی در م ل مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه
وجود دارد که عبارتان از :ابعاد بشردوستانه ،اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و فناوری که بع
مسئولیتپذیری فناوری برای اولیپ بار در ابعاد مسئولیتپذیری سازمانی اضافه و  46شاخصه
نیز برای آن در نظر گرفته ش که ایپ امر پشوه را از پشوه های قبلی متمایز کرده است.
میتوان ادعا کرد که ایپ م ل عالوه بر دارا بودن مزایای م لهای مرور ش ه در با
نظری ،دارای بیشتریپ هماهنگی با شرایط موجود است و در نتیجه ،بهینهتریپ م ل برای
بررسیهای داخلی را فراهم میآورد .در حقیقت در سالهای اخیر واح های دانشگاهی ،نشان
دادهان که نمیتوانن با به کار بردن روی ردها و راهبردهای ق یمی پاساگوی نیاز ذینفعان و
قشرهای ماتلف جامعه باشن  ،بهعبارتدیگر ،راهبردهایی که در دهههای گذشته تا امروز در
آموز عالی به کار میرفت برای برآورده کردن انتظارات اقتصادی ،علمی ،سیاسی و
اجتماعی منحصربهفرد نظا آموز عالی ایپ عصر مناسب نیست و نیاز است که دانشگاهها
بهسوی بهکارگیری راهبردهای ج ی حرکت کنن لذا دانشگاههای بسیاری در سطح جهان
به دنبال تج ی نظر و اصالح سیاستهای پیشیپ خود برای اعمال اصول پای ار در سیاستها
و م یریت خود هستن تا قابلیتهای ناپای اری را که سالها از طریق آموز عالی تروی
ش ه است ،منسوخ و راهبردهای ج ی جایگزیپ شون  .همچنیپ دانشگاهها صرفاً فراهم-
کنن گان خ مات آموزشی و پشوهشی نیستن بل ه ش لدهن ه هویت افراد مسئولیتپذیر
نسبت به کشور خود و سایر کشورهای جهان نیز هستن ؛ بنابرایپ ،دانشگاهها نق مهمی را
در ایجاد توانایی نسل آین ه بهمنظور دستیابی به موفقیت ،رویارویی با پ ی ه جهانیش ن و
رش اقتصادی و ساخت آین های پای ار برای مرد در سراسر جهان ایفا میکنن  .به همیپ
دلیل در ایپ پشوه به بررسی ابعاد و استان اردها و الگوهای مسئولیتهای اجتماعی
دانشگاهیان در ایران پرداخته ش ه است .با بررسی پشوه های انجا ش ه در داخل و خارج
از کشور در زمینه مسئولیت اجتماعی سازمانها ،الگوهای زیر بهعنوان الگوهای
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توضیحدهن هی مسئولیت اجتماعی سازمانها ازجمله دانشگاهها بیان ش ه است .در ج ول
شماره  1مهمتریپ الگوهای موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی خالصهش هان .
ج ول  .1خالصه الگوهای مسئولیت اجتماعی
مدل
م ل ست

کارول

م ل هرمی اسوارتز و
کارول
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م ل آکرمپ و بوئردر

3C -SR
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مل
Dow Jones

م ل IS0
26000

مل

ابعاد  /شاخصها
تعه اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
پاساگویی اجتماعی
اقتصادی
قانونی
اخالقی
نوعدوستی
اقتصادی (به دست آوردن سود)
قانونی (هماهنگی با قوانیپ)
اخالقی (اخال )
بشردوستانه (شهرون خوب)
شاخص عمل ردی
شاخص ادراکی
آموز
یادگیری
تعه سازمانی
تعه اخالقی و اجتماعی
ارتباط با هم اران در شب ه ارز
سازگاری رفتار در طول زمان جهت ایجاد اعتماد
رقابتپذیری شرکت
حاکمیت شرکت
مسئولیت اجتماعی شرکت
پای اری شرکت
بع اقتصادی
بع زیستمحیطی
بع اجتماعی
اصول عمومی
حاکمیت شرکتی
حقو بشر
اق امات و فعالیتهای کاری
محیطزیست
اق امات و فعالیتهای مبتنی بر ع الت
مشارکت و توسعه اجتماع
موضوعات مرتبط با مشتریان
اجتماع
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Stakeholder

مل
Tripple
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م ل دوایر
متح المرکز

م ل دنیز

م ل DNA

م ل انتظارات از
CSR

نردبان عمل رد
CSR

م ل جوقچول پارک
و هم اران

م ل تثثیرگذاری
کسبوکار
م ل دی .ان .ای
مسئولیتپذیری
اجتماعی و پای اری
شرکتی 2/0
م ل مول ولی

گروههای زیستمحیطی
کارکنان
مشتریان
سرمایهگذاران
تثمیپکنن گان
مسئولیت اجتماعی شرکت
مسئولیت محیطی شرکت
مسئولیت مالی شرکت
عوامل اقتصادی در دایره مرکزی
عوامل قانونی در الیه بع ازآن
عوامل اخالقی در الیه بع ی
عوامل بشردوستانه در الیه بیرونی و انتهایی
پاییپ نگهداشتپ هزینه عملیاتی
افزای سطح وفاداری مشتری
بهبود نگر کارکنان
بهرهوری بیشتر کارکنان
مسئولیت اخالقی  /پای اری زیستمحیطی
مسئولیت اجتماعی  /پای اری اجتماعی
مسئولیت کار کارکنان  /پای اری انسانی
مسئولیت مالی  /پای اری اقتصادی
حمایت از اجتماع
روابط کارکنان
مرتبط با کاال و خ مات
حمایت زیستمحیطی
کارکنان
زمیپ
سود
ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمانها
اعتماد مصرفکنن ه
تثثیر اعتماد مصرفکنن ه بر شهرت سازمان
اق امات CSR
تثثیرات آموزشی
تثثیرات شناختی
تثثیرات سازمانی
تثثیرات اجتماعی
خلق ارز
حاکمیت خوب
مشارکت اجتماعی
دستکاری محیطی
هسته اول :ترمیم

)Mohamed Zairi (2007

)Edwin Mirfazli (2008

)Geve (2008

& Deenis Yao Dzansi
Marius Pretorius
)(2009

)Wayne Visser (2010

Rujirutana
& mandhachitara
Yawalak Poolthong
)(2011
& Mulyadi. M. S
)Anwar. Y (2012
Jogchul Park,
Hangoon Lee,
)Chankon Kim (2012

)Vazquez et al (2014

)Visser (2014

شافعی و احم ی ()1392

 | 162اولین جشنواره ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی – اردیبهشت  ،1400دانشگاه تهران
هسته دو  :پیشگیری
هسته سو  :گستر
هسته چهار  :ی پارچگی
هسته پنجم :احیا
هسته ششم :خوشهبن ی
هسته هفتم :ارز گذاری
رنگ قرمز ،حوزه اقتصادی
رنگ نارنجی ،سرمایه ارتباطی
رنگ زرد ،فرهنگسازمانی
رنگ سبز ،کیفیت زیستمحیطی و اجتماعی
رنگ آبی ،سرمایه انسانی و اجتماعات کاری
رنگ نیلی ،سرمایه ف ری
رنگ بنف  ،ارتباطات

م ل مقیاس
رنگیپکمان

شافعی و احم ی ()1393

معموالً مفهو مسئولیتپذیری اجتماعی را در ابعاد خرد و کالن تعریف میکنن  .در سطح
خرد ،سازمانها بای خود را نسبت به جامعه پاساگوتر نماین و در سطح کالن که اشاره به
دولت دارد .دولت را ملز به ت ویپ اه اف و برنامههای اجتماعی در سطح کشوری مینمای .
لذا رون ت امل یا بلوغ مسئولیت اجتماعی سازمانها که در حال حاضر در کشورهای ماتلف
و در سازمانهای ماتلف در حال استفاده ش ن هست ،در ش لگیری و تعییپ اه اف و
برنامههای اجتم اعی کشورها نق مهمی دارد .در ادامه به سیر ت املی یا بلوغ مسئولیت
اجتماعی سازمانها ازجمله دانشگاهها اشاره میشود.
ج ول  .2مراحل بلوغ مسئولیتپذیری اجتماعی در سازمانها (آراس و کراودر)2009 ،

ویژگی برجسته
به نمای گذاشتپ

فعالیتهای مربوطه
طراحی مج د گزار دهی مربوط به
مسئولیت اجتماعی

مهار هزینه
درگیری ذینفعان
سنج و گزار دهی

مهن سی مج د فرآین های کسبوکار
توسعه کارت امتیازی متوازن
پیشرفت مناسب اق امات

پای اری
شفافیت

تعریف پای اری :فرآین مهن سی مج د
افشاسازی و نگرانی نسبت به زنجیره
تثمیپ
پی ربن ی مج د زنجیره تثمیپ

پاساگویی

مثال
تغییر زبان و با بن ی بهمنظور
انع اس زبان مسئولیتپذیری
اجتماعی
برنامههای کارایی انرژی
نظرسنجی در مورد رضایتمن ی
گزار های مسئولیتپذیری
اجتماعی
گزار پای اری
اجرای حقو بشر
تغییر ارز های کشوری
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با توجه به م لها و ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمانی دانشگاهها که به باشی از آنها اشاره
ش ه است ،ابعاد و شاخصهایی که در مسئولیت اجتماعی دانشگاه کاربرد دارن و در بیپ
مقاالت مشترک هستن  ،شناسایی ش و سپ با بهرهگیری ازنظر اساتی دانشگاه در پن
گروه دستهبن ی ش ن  .ایپ شاخصها شامل مسئولیتهای آموزشی و پشوهشی ،مسئولیت-
های قانونی دانشگاه ،مسئولیتهای اخالقی و اخال م ار ،مسئولیتهای زیستمحیطی و
محیط دوست ارانه دانشگاه و مسئولیتهای نوعدوستی و بشردوستانه میباشن  .با توجه به
شاخصهای ذکرش ه ،پرس های تحقیق بهصورت زیر تعریف میشود.
پرس اصلی :عوامل مؤثر در مسئولیت اجتماعی دانشگاهها ک ا هستن ؟
پرس های فرعی
 )1عوامل مربوط به مسئولیت آموزشی و پشوهشی در مسئولیتهای اجتماعی دانشگاهها
ک ا ان ؟
 )2عوامل مربوط به مسئولیتهای قانونی در مسئولیت اجتماعی دانشگاهها ک ا ان ؟
 )3عوامل مربوط به مسئولیت اخالقی در مسئولیت اجتماعی دانشگاهها ک ا ان ؟
 )4عوامل مربوط به مسئولیت زیستمحیطی در مسئولیت اجتماعی دانشگاهها ک ا ان ؟
 )5عوامل مربوط به مسئولیت نوعدوستی و بشردوستانه در مسئولیت اجتماعی دانشگاهها
ک ا ان ؟
روششناسی
ایپ پشوه از نوع توصیفی _ پیمایشی است .جامعه آماری پشوه حاضر  15نفر از اساتی
دانشگاه آزاد اسالمی واح بهشهر و خبرگان در حوزه مسائل اجتماعی هستن که م رک
تحصیلی دکتری ( )PhDو ح اقل  7سال سابقه ت ری در دانشگاه را دارن و از بیپ آنها
 10نفر با رو نمونهگیری تصادفی بهعنوان نمونه آماری انتااب ش ن  .جهت جمعآوری
اطالعات موردنیاز ایپ پشوه از مطالعات کتاباانهای و پرسشنامه محقق ساخته استفاده
ش ه است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از رو  AHPفازی بهره گرفته ش ه است.
نتایج
پ از ت میل پرس نامهها توسط خبرگان ،ابت ا متغیرهای کالمی موجود در پرس نامهها
به اع اد فازی تب یل ش ن  .در مرحله بع  ،ج ول زوج مرتبی فازی مربوط به شاخصها
تنظیم گردی که اع اد موجود در هر یک از خانههای ایپ ج ول میانگیپ اع اد فازی
بهدستآم ه از تب یل متغیرهای کالمی پرس نامهها میباشن .
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ج ول  .3ج ول زوج مرتبی فازی شاخصهای مؤثر بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهها

میانگین

مسئولیت
اجتماعی دانشگاه
ها

آموزشی و

قانونی

زیستمحیطی

نوعدوستی

اخالقی

0.235

0.853

1.870

0.801

1.707

1

0.219

2.53

1.274

0.873

1

0.585

اخالقی

0.216

1.189

1.091

1

1.147

1.252

نوعدوستی

0.174

1.562

1

0.917

0.786

0.535

زیستمحیطی

0.155

1

0.64

0.841

0.395

1.175

قانونی

وزنی

پژوهشی

آموزشی و
پژوهشی

حال با استفاده از رو  EAنسبت بزرگی شاخصها نسبت به هم محاسبه ش ه است و بر
اساس آن نیز وزن غیر بهنجار (' )wو اوزان بهنجار ) (wهر شاخص به دست آم ه است که
نحوه انجا محاسبات در ج اول شماره  4و  5نشان داده ش ه است .نتای حاصل از
محاسبهی وزن معیارهای انتااب پوش در ج ول  4آم ه است.
ج ول  .4نحوه محاسبه وزن نرماالیز شاخصهای مؤثر بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهها
U

M

L

0.273

0.199

0.131

0.045

0.040

0.033

6.000

5.000

4.000

S1

0.318

0.219

0.153

0.045

0.040

0.033

7.000

5.500

4.667

S2

0.227

0.199

0.164

0.045

0.040

0.033

5.000

5.000

5.000

S3

0.295

0.199

0.137

0.045

0.040

0.033

6.500

5.000

4.167

S4

0.273

0.185

0.137

0.045

0.040

0.033

6.000

4.667

4.167

S5

ج ول  .5ادامهی محاسبهی وزن نرماالیز شاخصهای مؤثر بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهها
0.9145

S5>=S1

1.0000

S4>=S1

1.0000

S3>=S1

1.0000

S2>=S1

0.8577

S1>=S2

0.7833

S5>=S2

0.8776

S4>=S2

0.7889

S3>=S2

1.0000

S2>=S3

1.0000

S1>=S3

0.8915

S5>=S3

1.0000

S4>=S3

1.0000

S3>=S4

1.0000

S2>=S4

1.0000

S1>=S4

0.9113

S5>=S4

1.0000

S4>=S5

1.0000

S3>=S5

1.0000

S2>=S5

1.0000

S1>=S5
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ج ول  .6وزن نرماالیزش هی شاخصهای مؤثر بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهها
وزن نرماالیز
شده
0.1991
0.2321
0.1832
0.2037
0.1819

مسئولیت اجتماعی دانشگاهها
آموزشی و پشوهشی
اخالقی
نوعدوستانه
زیستمحیطی
قانونی

همچنیپ جهت بررسی پایایی پرس نامه زوجمرتبی از شاخصی به نا نرخ ناسازگاری
استفاده میگردد .اگر نرخ ناسازگاری برای هر ک ا از ج اول زوجمرتبی فازی کمتر از 0/1
باش  ،میتوان گفت که پرس نامه پایا است (مؤمنی .)1391،ب یپ منظور اع اد فازی ج اول
زوج مرتبی فازی را دیفازی کرده و به محاسبه نرخ ناسازگاری میپردازیم.

 xi 26.289

 5.257
n
5
 max  5 5.257  5
 

 0.0644
4
4

0.0644
IR 

 0.0575  0.10
IRI
1.12

 max 
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با توجه به ایپکه مق ار نرخ ناسازگاری کمتر از  0.1است ،ماتری مذکور سازگار است .در
ایپ قسمت اع اد قطعی به اع اد فازی تب یل میشون که نتیجه آن در ج ول شماره  5آم ه
است.
نتیجهگیری
ایپ پشوه با ه ف تبییپ و شناسایی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهها
انجا ش ه است .طبق نتای بهدستآم ه هر پن دسته عوامل شناساییش ه جزء عوامل مؤثر
بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهها بودن  .همچنیپ بیپ آنها مسئولیت اخالقی با وزن 0/2321
در رتبه اول ،مسئولیتهای زیستمحیطی با وزن  0/2037در رتبه دو  ،مسئولیت آموز و
پشوه با وزن  0/1991در رتبه سو  ،مسئولیت نوعدوستانه با وزن  0/1832در رتبه چهار
و مسئولیتهای قانونی دانشگاه با وزن  0/1819در رتبه پنجم قرار گرفتن  .لذا بر اساس
الگوهای ذکر ش ه در پشوه و نتای بهدستآم ه در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاهها
میتوان بیان کرد دانشگاهها ازجمله تثثیرگذارتریپ سازمانهای اجتماعی در جامعه هستن که
در توسعه و گستر هنجارهای اجتماعی سهم بسزایی دارن  .هنجارهای موجود در جامعه
زمانی درک و پذیرفته خواهن ش که از جانب نهادی دان محور مورد عنایت قرار گیرد و
بهواسطه عمل رد آن نهاد مشروعیت یاب  .از مهمتریپ هنجارهای عصر ج ی توجه ویشه
سازمانها به نق پاساگویی آنها است .ایپ مزیت در فرهنگ سازمانها بهعنوان یک
اصل نهادینه ش ه است .تفاوت اصلی مسئولیتپذیری دانشگاه با شرکتهای دیگر در
اهمیت کلی ی مسئولیت اجتماعی در خصوص دانشگاهها است .ب یپ دلیل که دانشگاهها
مرکز دان و فعالیت خال هستن و در توسعه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه
نق کلی ی دارن  .بهخصوص این ه دانشگاهها و مراکز آموز عالی دان کسبش ه ،علم،
پشوه  ،فعالیتهای نوآورانه و هنرمن انه را حفظ میکنن و توسعه میدهن و در بحثهای
اجتماعی و اخالقی جامعه نق مهمی دارن  .عالوه بر ایپ ،نهادهای آموزشی نق ویشهای
در توسعه جامعه دارن و خ مات مربوط به انتقال دان به افراد ،سازمانهای عمومی و
خصوصی و جامعه را بهطورکلی فراهم میکنن  .ابعاد و شاخصهای شناساییش ه در ایپ
پشوه  ،یک م ل جامع در حوزه مسئولیت اجتماعی دانشگاههاست که همه ابعاد مسئولیت
اجتماعی مراکز آموزشی را در برگرفته است و دانشگاهها و مراکز آموزشی میتوانن از آنها
جهت توسعه برنامههای مربوط به مسئولیت اجتماعی خود بهره ببرن  .همچنیپ ایپ نتیجه با
نتای پشوه های (آقایی و کاظمپور )2016،و (نجاتی و هم اران )2011 ،همسو است.
نجاتی و هم اران ( )2011در مطالعه خود دریافتن دانشگاهها بهصورت بسیار گسترده به
دنبال توسعه مسئولیتپذیری اجتماعی درونی هستن  .آقایی و کاظمپور ( )2016نیز دریافتن
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مسئولیتپذیری اجتماعی روشی مؤثر برای حفظ ارتباطات میان واح تجاری و ذینفعان است
و اجرای مسئولیتپذیری اجتماعی میتوان مزایای پنهان و آش ار زیادی را بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم برای جامعه و واح تجاری به همراه داشته باش .
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