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چکیده
با ظهور انقالب صنعتی چهارم و پیشرفت روزافزون جوامع در فناوریها ،شااه نن هتاتی
که سازمانها و شرکتها از حیطهی مح ود فعالیت محلی و ملی خود پا را فراتر گذاشتهانا
و در حیطه وسیعتر جهانی گام برداشتهان و خارج از تمام مرزهای جغرافیاایی اابلیات ارا اه
کاال و خ مات خود را دارن  .با جهانیش ن سازمانها ،متئله راابتپاذیری بار سار مناابع و
امکانات نیز ش ت گرفت است ه و همین موضوع سبب تعارضاتی بین سازمانها و جامعه در
ارتباط با موضوعات محیطی ش ه است .گرم ش ن کرهی زمین ،بارانهای اسی ی و نلودگی
شهرها ازجمله هزینههایی هتتن کاه از حالات خصوصای فراتار رفتاه و عناوان هزیناهی
اجتماعی را به خود گرفتن و تعارضاتی را بین سازمانها و جامعه به وجاود نوردنا  .در ایان
پژوهش با مرور مطالعات موجود با اساتفاده از رو مطالعاات کتابناناهای ،ابعااد توساعه و
ترویج متئولیتپذیری اجتماعی سازمانها بهخصوص دانشگاه بهعنوان نماد فرهنگساازی
جوامع بررسی ش ه است و در انتها در االب یک نمودار شش بع ی ،م ل ذهنی باا نرمافازار
ماین مپ دستهبن ی و ارا ه ش ه است.

واژگان کلیدی :متئولیت اجتماعی ،متئولیتپذیری اجتماع ،متئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه
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مقدمه
اولین باراههای متئولیتپذیری اجتماعی در نامه  53امیرالمؤمنین به مالک اشتر اینچنین
نم ه است " :ای مالک ب ان مردم از گروههای گوناگون میباشن که اصالح هر یک جز با
دیگری امکان ن ارد و هیچیک از گروهها از دیگری بینیاز نیتت " یا شای خیلی ابلتر از
نظریات مطرح دانشمن ان اروپایی ،متئولیتپذیری اجتماعی در نموزه های دینی همچون
واف ،زکات ،خمس و  ...در اسالم مشاه ه میشود .بههرحال ج ایی سازمان از محیط
اجتماعی و مشغول ش ن م یران به اه اف سازمانی و بیالتفاتی ننان به متا ل اجتماعی
موجب گشوده ش ن بابی ج ی در م یریت تحت عنوان متا ل اجتماعی یا متئولیت
اجتماعی ش (سی جوادین .)1398 ،باون و جانتون 3در پژوهش خود در سال  1953موضوع
متئولیت اجتماعی را مطرح کردن  .ننها در پژوهش خود عنوان میدارن که کتبوکارها در
ابال پیگیری فعالیتهایی که در متن اه اف و ارز های جامعه ارار دارن  ،پاسنگو هتتن
(مایگنان .)2001 ،4کافمن و همکاران )2009( 5در بررسی مطالعات انجامش ه دریافتن که
گروههایی که به فعالیتهای مربوط به پای اری محیطی و اجتماعی پرداختهان سوددهی
بیشتری دارن و اگر فعالیتهای مربوط به متئولیت اجتماعی انجام شود ،میشود منافع
زیادی برای جامعه و سازمان در نظر گرفت که این خود در سودنوری و فرهنگ سازمان
تأثیر مثبتی میگذارد (کافمن و همکاران .)2009 ،امروزه تأثیر سازمانها بر جامعه و
محیطزیتت بر کتی پوشی ه نیتت و این موضوع سبب ش ه تا سازمانها از نگاه کالسیک
خود که تنها بر سودنوری و منفعت سهام اران بنا ش ه بود دستبردارن و نگاه خود را به
متئله متئولیتپذیری اجتماعی معطوف نماین  .متئلهای که ننان را متئول در برابر
پاسنگویی و شفافیت فعالیتهایشان در برابر جامعه و محیطزیتت ارار میده  .جامعهی
کنونی نیز از سازمانهای حال حاضر این تواع را دارن تا در برابر اثراتی که فعالیتهای ننان
به ابعاد منتلف اجتماعی ،ااتصادی ،فرهنگی و زیتتمحیطی میگذارد پاسنگو باشن  .در
حقیقت ه ف متئولیتپذیری اجتماعی نوعی مشارکت در توسعه پای ار در نظر گرفته
میشود که بهعنوان یکی از نتایج نگرانیها درزمینهی عوااب ناخواسته اجتماعی،
زیتتمحیطی و ااتصادی از رش سریع جمعیت ،رش ااتصادی و مصرف منابع طبیعی پ ی
نم ه است (حتینی .)1394 ،عملکرد یک سازمان ازنظر تأثیر نن بر جامعه و همچنین تأثیر
نن بر محیطزیتت ،عاملی مه در سنجش عملکرد کلی سازمان و توانایی نن برای ادامه
فعالیتهای خود بهطور مؤثر است لذا در این پژوهش سؤال اصلی این است که ابعاد
3
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متئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه نتبت به جامعه و محیطزیتت ک ام است .در این راستا
منابع موجود مطالعه و با استفاده از نرمافزار ماین مپ 6دستهبن ی میشون .
روششناسی
این تحقیق از نوع کاربردی است .منبع جمعنوری اطالعات این تحقیق از نوع کتابنانهای
است .رو شناسی تحقیق تحلیل محتوا و ابزار نشان دادن خروجی تحقیق استفاده از
نرمافزار ماین مپ است.
نتایج
متئولیت اجتماعی تعه کتبوکار یا سازمان به کمک به توسعه ااتصادی پای ار از طریق
کار تیمی با کارکنان ،سهام اران ،خانوادهها ،نهادهای محلی و عمومی است که برای بهبود
کیفیت زن گی با استفاده از رو هایی است که ه برای سازمانها و ه برای توسعهی
جامعه مفی و مثمرثمر باش (سی جوادین .)1398 ،متئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و
تعه اتی است که سازمان بای در جهت حفظ و مراابت و کمک به جامعهای که در نن
فعالیت میکن  ،انجام ده (بارنی و گریفین.)1992 ،7
متئولیت اجتماعی شرکتی 8ازنظر جونز  1980این مفهوم است که شرکتها دارای تعه به
گروههای جامعه غیر از سهام اران هتتن که فراتر از اانون و اراردادها است .کمیتیون اروپا
( )2001متئولیت اجتماعی شرکتی را روشی جهت ه ایت و بهبود داوطلبانه اثرات اجتماعی
و محیطی شرکتها در راستای ایجاد ارز برای سهام اران و ذینفعان تعریف نموده است.
موسته بینالمللی استان ارد ،9ایزو  26000در سال  2010پس از جلتات متع د میان
سهام اران منتلف در سراسر جهان منتشر کرد .ایزو  26000استان ارد راهنمایی داوطلبانه در
متئولیتهای اجتماعی است که برای استفاده در هر نوع سازمانی طراحی ش ه است.
همینطور برای رهبران کتبوکار این فرصت را به وجود مینورد تا با پیادهسازی نن برای
اا امات خود جهت بهبود پای اری خود ازلحاظ ااتصادی ،اجتماعی و سازگاری با
محیطزیتت برنامهریزی کنن .
اصول متئولیت اجتماعی در این استان ارد عبارتان از:
 پاسنگویی :یک سازمان بای در مقابل تأثیراتی که بر جامعه یا محیطزیتت دارد پاسنگو
باش .
6
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شفافیت :گزار یک سازمان بای ازنظر اثر فعالیتها بر جامعه و محیطزیتت ،شفاف باش .
رفتار اخالای :رفتار یک سازمان بای بر پایهی ص اات ،ع الت و امانتداری باش .
احترام به منافع ذینفعان :یک سازمان بای به منافع ذینفعان خود احترام گذاشته و به ننها
پاسخ ده .
احترام به حاکمیت اانون :یک سازمان بای ابول کن که احترام به حاکمیت اانون اجباری
است.
احترام به هنجارهای رفتاری بینالمللی :یک سازمان بای در عین رعایت حاکمیت اانون ،به
هنجارهای رفتاری بینالمللی احترام بگذارد.
احترام به حقوق بشر :یک سازمان بای به حقوق بشر را به رسمیت بشناس .
جدول  .1برخی از تعاریف در حوزه مسئولیتپذیری شرکتی )(CSR

فری من ()1970
کافمن و همکاران
()2009
WBCSD, 1999
as cited in
Aravossis,
& Panayiotou
Tsousi, 2006

اسمیت ()2003

حتینی ()1394

& Sprinkle
Maines, 2010

CSRبهعنوان یک فرنین است ،نه بهعنوان مجموعهای از نتایج ابعاد اجتماعی و
اخالای کتبوکار مربوط به رفاه اجتماعی و رش و توسعه انتانی
بر اساس تعریف  ،10WBCSDمتئولیت اجتماعی شرکتی عبارت است از رفتار
اخالای یک شرکت در م یریت جامعه بهطوریکه در روابط با سایر ذینفعان که
حق اانونی در  CSRکتبوکار دارن  ،بهطور متئوالنه عمل کن  .همچنین تعه
متتمر توسط سازمان به رفتار اخالای و مشارکت در توسعه ااتصادی همراه با
توسعهی کیفیت زن گی کاری کارکنان و خانوادههای ننان و در حالت گتتردهتر
جامعه است.
از دی گاه اسمیت متئولیت اجتماعی شرکت فرنین ایجاد ثروت ،ارتقای مزیت
راابتی و ح اکثر کردن ارز از ثروت ایجادش ه برای جامعه است که بهطورکلی
توجه و تعه کتبوکار به کیفیت زن گی کارکنان ،مشتریان ،جامعه محلی و کل
جامعه را در جهت توسعه ااتصادی پای ار م نظر دارد.
متئولیتپذیری اجتماعی شرکت ارتباط متئوالنهی شرکت با کلیهی ذینفعانش
است که شامل مشتریان ،کارکنان ،صاحبان یا سرمایهگذاران ،دولت ،تأمینکنن گان
و رابا میشود .عناصر متئولیتپذیری اجتماعی شرکتی شامل سرمایهگذاری در
توسعه جامعه ،روابط کارکنان ،ایجاد و نگه اری اشتغال ،نظارت زیتتمحیطی و
عملکرد محیطی است.
متئولیت اجتماعی شرکتی مجموعهای از فعالیتها را در برمیگیرد که در نن
تمرکز بهجای رفاه سرمایهگذاران ،بر روی رفاه سایر گروههای ذینفع ازجمله
سازمانهای خیریه و اجتماعی ،کارمن ان ،تأمینکنن گان ،مشتریان و نتلهای
نین ه است.

World Business Council for Sustainable Development
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رحمان ( )2011ضمن ارزیابی و تحلیل تارینی مفهوم متئولیتپذیری اجتماعی در دهههای
پیشین ابعاد مورد تأکی در هر دهه را استنراج نمود که در ج ول  2مالحظه میشود.
ج ول  .2ابعاد مورد تأکی متئولیتپذیری اجتماعی در هر دهه (رحمان)2011 ،

دهه

ابعاد موردتوجه

1950

تعه به جامعه

1960

رابطه بین شرکت و جامعه
سالمت شهرون ان ،فلتفهای که به منافع جامعه توجه دارد و به حل متا ل محلی میپردازد ،ارتقای
کیفیت زن گی ،متئولیت ااتصادی ،متئولیت اانونی ،متئولیت اخالای و متئولیت داوطلبانه
فعالیتهای داوطلبانه ،سودنوری ااتصادی ،رعایت اوانین ،حمایت اخالای و اجتماعی ،متئولیتهای
ااتصادی ،متئولیتهای اانونی ،متئولیت اخالای و متئولیتهای داوطلبانه یا نوعدوستانه
مشارکت ذینفعان ،تعه به جامعه ،نظارت زیتتمحیطی ،افراد ،کره خاکی و سود
یکپارچهسازی مالحظات اجتماعی و زیتتمحیطی ،فعالیتهای داوطلبانه ،رفتار اخالای ،توسعه
ااتصادی ،بهبود کیفیت زن گی شهرون ان ،حقوق بشر ،محافظت از محیطزیتت ،مبارزه با فتاد،
شفافیت و پاسنگویی

1970
1980
1990
-2000
به بع

مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه(URS) 11
تحوالت زیتتمحیطی ،فرهنگی ،اجتماعی و فنی موجب ش ه است تا موستههای نموز
عالی نقش سنتی خود را مورد سؤال ارار دهن  .طی دو دهه اخیر تع اد زیادی از بیانیهها و
چهارچوبها اهمیت اجرای متئولیت اجتماعی موستههای نموز عالی را پررنگتر کرده
است (الزیود و هانی .)2013،12از عناصر مه در پی ایش مفاهی متئولیتپذیری اجتماعی
دانشگاهها میشود به ظهور ااتصاد دانشبنیان اشاره کرد که دانشگاهها را بهعنوان یک نهاد
کلی ی دانش نشکارتر کرده است .درعینحال ،اهمیت سیاسی مفهوم ااتصاد دانشبنیان
کنترل داخلی سنتی دانشگاهها بر فراین های اولیه نموز و پژوهش را با چالش مواجه کرده
است .گفته میشود که ااتصاد دانشبنیان موفق نیازمن یک دانشگاه برونگراتر است یعنی
دانشگاهی که نیازهای جامعه را در م یریت فراین های اولیه بهطورج ی م نظر ارار ده و
بهطور نگاهانهتر با شرکای اجتماعی منتلف مشارکت کن  .این تحوالت بهطور نشکار تأثیر
زیادی بر روابط بین دانشگاه و جامعه دارد (ماسن و همکاران .)2019 ،13یکی از
تأثیرگذارترین سازمانها در توسعه پای ار همه کشورهای دنیا ،دانشگاهها و مؤستات نموز
عالی میباشن و بهمانن سایر بنشهای ااتصادی کشور بای در ابال جامعه و محیطزیتت
پاسنگو باشن  .دانشگاهها صرفا فراه کنن ه خ مات نموزشی و پژوهشی نیتتن بلکه
11
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13
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شکلدهن ه هویت افراد متئولیتپذیر نتبت به کشور خود و سایر کشورهای جهان نیز
هتتن  .لذا دانشگاهها نقش مهمی را در ایجاد توانایی نتل نین ه بهمنظور دستیابی به
موفقیت ،رویارویی با پ ی ه جهانیش ن و رش ااتصادی و ساخت نین ههای پای ار برای مردم
در سراسر جهان ایفا میکنن (ستو پامیس .)2011 ،14مطالعاتی که توسط مراکز دانشگاهی
برای کمک به پای اری محیطی و ساختن نین ه مطلوب اجتماعی انجام میشود ،یکی از
نمودهای اصلی متئولیتپذیر بودن نن مؤستات را نشان میده (شافعی و عزیزی.)1392 ،
نگو را )2010( 15متئولیت اجتماعی دانشگاه را توانایی دانشگاه بهعنوان نهادی برای نشر و
اجرای مجموعه اصول و ارز ها از طریق م یریت ،نموز  ،تحقیق و توسعه تعریف میکن
و نرتزن )2009( 16متئولیت اجتماعی دانشگاه را رویکرد اخالای برای توسعه حس
شهرون ی م نی و اجتماعی دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئتعلمی دانشگاه بهمنظور
ترویج تعامالت اجتماعی ،زیتتمحیطی ،محیطزیتتی ،فنی و ااتصادی برای یک جامعه
پای ار و با دوام محلی و جهانی میدان  .جرج و پنا متئولیتپذیری اجتماعی در دانشگاه
نمریکای التین را چنین عنوان میکنن " :ظرفیت دانشگاه برای انتشار اصول و ارز های
خاص و عمومی با تمرکز بر چهار فراین اصلی م یریت ،ت ریس ،پژوهش و خ مات اجتماعی
برای پاسنگویی به نیازهای جامعه دانشگاه و در چارچوب کشور بهعنوان یک کل (جرج و
پنا .)2017 ،17کاریما و همکاران )2006( 18در پژوهشی با عنوان "شناسایی موضوعات برای
نموز متئولیتهای اجتماعی در دانشگاهها و فعالیتهای موجود در دانشگاه توکیو"،
برنامههای نموزشی دانشگاه توکیو در خصوص متئولیت اجتماعی دانشگاه و متئولیت
اجتماعی سازمانها را مورد بررسی و مقایته ارار میدهن و برنامه نموزشی الزم پیرامون
متئولیت اجتماعی برای دانشگاهها را ارا ه میده  .از سوی دیگر بای در نظر گرفت که همه
متئولیتهای دانشگاه بهطور متتقی در جهت ترویج متئولیت اجتماعی شرکتها نیتت.
برخی از این وظایف در درجه اول در جهت حفظ یکپارچگی خود دانشگاه است که به نن
متئولیت اجتماعی دانشگاه میگوین  .متئولیت اجتماعی دانشگاه ازنظر واالیس ()2013
خطمشی کیفیت اخالای در فعالیتهای جامعه دانشگاهی شامل دانشجو ،مربی و م یر در
خالل م یریت پاسنگو در ابال اثرهای نموزشی ،شناختی ،کاری و محیطی دانشگاه است
که در گفتوگوی فعال با جامعه برای ارتقای توسعه انتانی پای اراست و در چهار مرحله
تعه  ،خودتشنیصی ،تطابق و پاسنگویی رخ میده  .متئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهی
14
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به مشارکت و همکاری دانشگاه با جوامعی شبیه خود از طریق انتقال دانش ،ارا ه خ مات،
تحقیق ،ت ریس و بورس تحصیلی اطالق ش ه است (شو شیانگ .)2015 ،19در بیانیهی
کنفرانس  2009بر متئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها ازنظر کارکردهای نموزشی ننان در
پرور شهرون ان متئول ،نگاه به حقوق خود و دیگران ،دارای تفکر انتقادی ،مشارکتجو،
نزادمنش ،نین هنگر ،حتاس به مشکالت جامعه و در جتتجوی حل ننها ،متعه به صلح،
حقوق بشر و ارز های دموکراسی و ع الت تأکی ش ه است.
ج ول  .3دی گاههای متئولیتپذیری اجتماعی و نموز

ارائهدهنده
(Übius & Alas,)2009

دیدگاه

شرح دیدگاه

دی گاههای ابزاری،
سیاسی و اخالای

به متئولیتپذیری اجتماعی بهعنوان ابزاری جهت نیل به
اه اف سیاسی ،اجتماعی ،ااتصادی نگاه میشود
انتظارات عمومی را برنورده مینمای .
• سودنوری را در بلن م ت افزایش میده .
• موجب رعایت الزامات اخالای توسط سازمان میشود.
• از گتتر اوانین و مقررات دولتی جلوگیری میکن .
• موجب افزایش شهرت و اعتبار سازمان میشود.
• ایجاد محیطی برای کشف و جذب استع ادها
رویکرد تعه اجتماعی ،رویکرد متئولیتپذیری اجتماعی،
رویکرد پاسنگویی اجتماعی
توجه به حاکمیت سازمانی ،رعایت حقوق افااراد ،ع الت در
مورد نیروی انتانی ،توجه به محیطزیتت ،اخالایات ،توجه به
نیازهای دانشجویان ،توسعه انجمنها
تعامل بنش خصوصی و نموز عالی ،تجاریسازی
خروجیهای دانشگاهها ،ورود مفاهی کتبوکارهای اجتماعی
در پااژوهااش و نماااوز عااالاای ،تعامل صنعت و
دانااشااگاااه ،کمک نموز عالی به تولی محصوالت سبز
تعامل بنش خصوصی و نموز عالی ،تجاریسازی
خروجیهای دانشگاهها ،ورود مفاهی کتبوکارهای اجتماعی
در پااژوهااش و نماااوز عااالاای ،تعامل صنعت و
دانااشااگاااه ،کمک نموز عالی به تولی محصوالت سبز

Jose´-Manuel et al,
()2008
دی گاه فلتفه اخالق

Leonidas et al,
)(2012

رویکردهای سهگانه

)Nejati, (2011

دی گاه دانشگاه
متئولیتپذیر

)Karima et al, (2006
دانشگاه پاسنگو

)Brown, (2009

عالی

دی گاه تعاملی بین
متئولیتپذیری
اجتماعی و کتبوکارها

Shu-Hsiang
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ج ول  .4برخی از مقاالت پژوهشی منتشرش ه در زمینه متئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها

محقق
)Vasilescu et al, (2010
)Ahmed, (2012

)Lenuta Rus et al, (2014
)Vazquez et al, (2014

)Alaa Tag Eldin, (2015

عنوان تحقیق
مقالهای با عنوان "توسعه متئولیت اجتماعی دانشگاهی م لی برای
چالشهای جامعه م نی نوین"
پژوهشی با عنوان " نیا دانشگاه میتوان بهعنوان یک راهبر در متئولیت
اجتماعی سازمانی نقش ایفا کن ؟"
مؤستات نموز عالی مالزی
سازمان یادگیرن ه و متئولیت اجتماعی در مؤستات نموز عالی در رومانی
مقالهای تحت عنوان "نیا دانشجویان از متئولیت اجتماعی دانشگاه
نگاهان ؟"
دانشگاه لئون اسپانیا
چارچوبی برای متئولیت اجتماعی و پای اری دانشگاه :موردمطالعه دانشااگاه
سوث ولی مصر

مدلهای مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه
انواع م لهای منتلفی برای متئولیتپذیری دانشگاهی ارا ه ش ه است که در ذیل به برخی
از ننان اشاره خواهی کرد.
20

 .1مدل مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهی اروپا
پروژه  EU-USRپاسنی به دو نیاز بود .اوال الزام وجود یک استراتژی متئولیتپذیری
اجتماعی برای تمام دانشگاههای اروپا و ثانیا مقابله با متعادل نبودن اا امات مربوط به
متئولیتپذیری اجتماعی در میان دانشگاهها در نواحی منتلف اروپا .ه ف اصلی این پروژه
طراحی مشترک یک چهارچوب اروپایی است که اجازه توسعه یک برنامهی اروپایی و
شبکهسازی بین دانشگاههای اروپایی به لحاظ متئولیتپذیری اجتماعی بهمنظور تقویت
اا امات متئوالنهی اجتماعی در سطح اروپا و فراتر از نن را در زمینههای حکمرانی
سازمانی ،حقوق بشر ،شیوههای کار ،محیط ،اا امات عملیاتی منصفانه ،متا ل مربوط به
مصرفکنن ه ،مشارکت جامعه و توسعهی نن فراه میکن  .با مراجعه به بهترین دانشگاهها
و مشاه ه فعالیتهای انجامش ه در زمینه متئولیت اجتماعی توسط ننها یکتری استان ارد
برای متئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهی در سرتاسر اروپا استنراج گردی  .این استان اردها
توسط دانشگاهها و سازمانهایی که در انجام پروژه مشارکت داشتن مورد بررسی ،اصالح و
تج ی نظر ارار گرفتن و اتحادیه اروپا استان اردهای زیر را بهعنوان هتتهی اصلی
فعالیتهای متئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهی منتشر کرد (.)EU-USR Project, 2012
University Social Responsibility in Europe

20

 | 177استخراج ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه و محیطزیست







.1

 :1تحقیق ،آموزش ،پشتیبانی از یادگیری و مشارکت عمومی
متنوع و گتترده کردن دسترسی به نموز در االب تعه به یادگیری مادامالعمر.
اطمینان از اینکه بودجههای عمومی تهیهش ه برای حمایت از نموز و هزینههای
دانشجویی در راه درست صرف ش ه باشن .
حکمرانی که در نن اصول متئولیتپذیری اجتماعی در سرتاسر سیاستهای سازمانی،
استراتژی ،رویهها و فرنین ها موردتوجه ارار میگیرد.
سازمان رسما اتحادیههای کارکنان و دانشجویان را به رسمیت شناخته و ننها را بهعنوان
شرکا در متا ل حاکمیتی و تصمی گیری مشارکت داده و برای نماین گان ننها جایگاهی در
هیئتم یره و کمیتههای مشورتی در نظر میگیرد.
سازمان فرهنگی از متئولیت اجتماعی را با استان اردهای اخالای و حرفهای باال و
پروتکلهای روشن برای مبارزه با تضاد منافع تشویق میکن .
پایداری اجتماعی و زیستمحیطی :مؤسته متعه به پای اری زیتتمحیطی و تنوع
زیتتی در تمام جنبههای عملیات خود ازجمله استفاده از محصوالت ،خ مات و کارها و
ارزیابی تصمیمات خود است.

 .2شیوههای عادالنه
 سازمان برابری و ع الت را برای کارکنان ،دانشجویان و دیگران به صورتی مناسب تضمین
میکن .
 استفاده از رو های شفاف ،منصفانه و عادالنه استن ام و ارتقاء کارکنان ،استفاده از اا امات
مثبت در جاهای مناسب و ت ارک توسعهی جامع کارکنان بهطوریکه متئولیتپذیری
اجتماعی در نن دخیل ش ه باش .
 :2چهارچوب انجمن ملتهای آسیای جنوبی
شبکهی دانشگاهی انجمن ملل نسیای جنوبی یک چهارچوب مفهومی پای اری و
متئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهی را با چهار مؤلفه اصلی زیر پیشنهاد دادهان (شوشیانگ،
)2015
 )1ت ریس و یادگیری ،تحقیق و خ مات علمی  )2حکومت و اداره دانشگاه )3 ،مشارکت جامعه
و  )4زن گی دانشگاهی بهمنظور ارتقای  USRو بیان چالشهای محیطی ،ااتصادی و
اجتماعی که در جامعهی کشورهای نسیای جنوبی با نن مواجه هتتی  .چن 21در سال 2015

Chen

21

 | 178اولین جشنواره ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی – اردیبهشت  ،1400دانشگاه تهران
با ترکیب ادبیات موجود در زمینه  ،USRچهارچوب
اجتماعی دانشگاهی به شرح زیر ارا ه نمود.

SCOPE

را برای متئولیتپذیری

 SCOPEدر قالب چهارچوب  USRج ول  .5ترکیب مؤلفههای

مؤلفه

ناحیه

اجتماعی

حقوق بشر ،توسعه پای ار نیروی انتانی
سیاستهای استن امی ،نموز اعضای هیئتعلمی و کارکنان ،تعادل بین کار و زن گی،
فرصتهای برابر در محیط کاری
اومیت -جنس –فقر-معلولیت
م یریت خالق ،فرهنگ کاری ،جنبههای از پیش ذکر ش ه سازمان
دانشگاه داوطلب ،دانشگاه خیر
شفافیت ،اصول حاکمیت شرکتی ،کیفیت و ایمنی ت ارک محصوالت و خ مات
مجموعه اصول اخالای ،حفاظت از مالکیت معنوی ،حفاظت از حق چاپ
ساختار سازمانی محیطی اع از بازیافت ،صرفهجویی در انرژی ،حفاظت از منابع طبیعی،
سرمایهگذاری در فنّاوریهای محیطی ،محصوالت و خ مات زیتتمحیطی
افزایش دانشجویان ،نگاهی ذینفعان از ارز های جامعه و درک جامعه

زیراجتماعی

شناختی
سازمانی
بشردوستانه
اقتصادی
اخالق
محیطی

آموزشی

 :3مدل مسئولیتپذیری اجتماعی پنج بعدی برای دانشگاههای غرب کشور
شافعی و عزیزی ( )1392در پژوهشی که برای ان ازهگیری میزان متئولیت اجتماعی درک
ش ه در دانشگاههای موردمطالعه انجام دادن از  5بع معرفیش ه در م ل پاسنگویی
اجتماعی سازمانی ارا هش ه توسط احم ی ( )1391مطابق شکل  1به شرح زیر استفاده
نمودن .
 .1بع ااتصادی
 بهبود ااتصاد محلی (مثل افزایش فرصتهای شغلی و بهبود اشتغال محلی)
 بهبود ارا ه خ مات (مثل ارا ه سریع و بهمواع خ مات به اربابرجوع و داشتن
شفافیت مالی-ااتصادی و فاا تنلفات مالی در مراجع اانونی)
 .2بع اجتماعی
 فضاسازی فرهنگی (مثل نهادینهسازی یک نرمان و رسالت اجتماعی برای
دانشگاه)
 رعایت و همکاری (مثل احترام گذاشتن به حقوق االیتهای دینی ،نژادی و
جنتیتی در دانشگاه) بع زیتتمحیطی
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.3

.4



 مراابت و پای اری (مثل نگاهی با استان اردهای زیتتمحیطی و شاخصهای
نلودگی محیطی) حمایت و همراهی (مثل حمایت از بهکارگیری فناوریها،
ماشیننالت و رو های انجام کار سازگار با محیطزیتت)
بع اخالای
 اخالق حرفهای (خودداری کارکنان و اعضای هیئتعلمی دانشگاه از تأخیر در ورود
و خروج)
 اخالق سازمانی (ت وین منشور اخالایات در دانشگاه و رعایت مفاد نن)
 اخالق اجتماعی (حفظ اسرار و اطالعات کارکنان و اساتی و احترام به حری
خصوصی)
تبعات کلی بر جامعه
نتایج ادراکی (همانن شهرون ی متئول ،در ابال متا ل ااتصادی ،اجتماعی،
زیتتمحیطی)
نتایج عملکردی (پاسنگویی مطلوب دانشگاه در ابال تبعات منفی ااتصادی ،اجتماعی،
زیتتمحیطی)

شکل  .1م ل متئولیتپذیری پنج بع ی غرب کشور (شافعی و عزیزی)1392 ،

 :4مدل چهار ناحیهای مسئولیتپذیری اجتماعی
با دنبال کردن یک محور علمی-سازمانی ،چهار نوع از اثرات در ارتباط با یک دانشگاه از
یک یگر متمایز میشود (ولیس .)2008 ،این چهار اثر شامل موارد زیر است.
 .1اثرات سازمانی :دانشگاه نیز مانن هر سازمانی تأثیری بر زن گی جامعه دانشگاهی خود
ازجمله کارکنان اداری ،دانشگاهیان و دانشجویان دارد .نحوهی انجام وظایف روزمره نن نیز
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تأثیرات زیتتمحیطی را در االب زباله ،جنگلزدایی ،هزینههای انرژی ،هزینههای
حملونقل و غیره دارد.
 .2اثرات نموزشی :دانشگاه نموز را برای افراد جوان فراه میکن و بر اخالایات ،ارز ها
و روشی که ننان جهان را تفتیر نموده و در نن رفتار میکنن  ،تأمل میکن  .بر اوانین
اخالای تأثیر گذاشته و نگاهانه یا نانگاهانه تعریف اخالق حرفهای و نقشهای اجتماعی
انضباط فردی را ه ایت میکن .
 .3تأثیرات شناختی :دانشگاهها تولی دانش را ه ایت نموده و بهطور اجتماعی بر حقیقت،
عل  ،عقالنیت ،مشروعیت ،مطلوبیت و نموز تأثیر دارن  .ننها ارتباط بین علوم فنی و
جامعه را تقویت میکنن و پیشنیاز کنترل اجتماعی و تنصیص دانش را مهیا میسازن .
 .4تأثیرات اجتماعی :دانشگاه یک مرجع اجتماعی است که میتوان باعث پیشرفت شود،
سرمایه اجتماعی بتازد ،دانش نموزان را برای وااعیتهای بیرونی نماده کن  ،دسترسی به
دانش را فراه کن یا ازننچه در سطح بینالمللی انجام میشود تقلی کن و نتبت به محیط
اطراف خود بیاعتنا باش یا برعکس بهصورت بتیار عمیق به دنبال حل مشکالت محیط
خود باش  .دانشگاه متئول از خود میپرس که چگونه میشود به توسعهی اجتماعی و حل
مشکالت اساسی جامعه کمک کن .
محیط دانشگاه و تاثیرات
اجتماعی و زیستمحیطی

دانشگاه حامی توسعه
پایدار (انسجام ،انتقال

آموزش متخصصین و

و مشارکت )

شهروندان

پژوهش و مدیریت
اجتماعی دانش

شکل  .2م ل چهار ناحیهای متئولیتپذیری اجتماعی
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نتیجهگیری
سازمانها برای بقا و ادامه حیات خود ناگزیر به تبادل منابع با محیط خود هتتن  .این تبادل
منابع به پیام هایی منجر میشود که سازمانها در ابال نتایج نن متئول هتتن و بای پاسخ
مناسب را ارا ه دهن  .در این میان مؤستات نموز عالی و دانشگاهها که جز ارکان مه
تربیت شنصیتی افراد نن جامعه و شکلدهن هی فرهنگ جامعه میباشن نیز از این
پاسنگویی متتثنا نیتتن  .با بررسیهای اطالعات بهدستنم ه از طریق رو مطالعات
کتابنانهای ،ابعاد متئولیتپذیری دانشگاهها و شاخصهای تأثیرگذار بر نن در االب شکل 3
دستهبن ی ش ه است.

–

شکل  .3ابعاد متئولیتپذیری دانشگاهها و شاخصهای تأثیرگذار بر نن

پیشنهادات
 فراه نمودن زمینهی حضور فعال دانشجویان در جامعه بهنوعی که دانشجو متئولیتپذیری
اجتماعی را بهطور عملی درک و تمرین کن  .بهعنوانمثال جهت درک بهتر متئولیتپذیر
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بودن دانشجویان نتبت به محیطزیتت میشود تشکلهای دانشجویی حافظ محیطزیتت
در دانشگاههای کشور تشکیل شود و بهطور عملی بهصورت منظ و مشنص این تشکل به
پاکسازی مناطق طبیعی محلی اا ام نمای .
با ایجاد پایگاههای نین هپژوهی در متا ل مربوط به متئولیتپذیری اجتماعی میتوانن
رون های نتی در این زمینه را شناسایی کنن و بانک اطالعاتی جامعی از الگوهای نین ه را
جمعنوری وذخیره سازی کرد
برگزاری جایزهی دانشک هی متئولیتپذیر (دانشک هها با ارا ه گزار های جامع و م ون از
متئولیتپذیری اجتماعی خود میتوانن به راابت با ه در این فضا ارار گیرن )
دانشگاهها بهتر است مراکزی در دانشگاه تشکیل دهن تا کاغذهای باطلهی بازیافتی که
ممکن است توسط دانشجویان در سطل زبالهها رها شود دریافت کنن و به دانشجویان
طرحهای تشویقی اینترنت و کمکهزینههای خری کتاب ارا ه دهن .
از دانشگاهها انتظار میرود تا بهطور متتمر استفاده از پنلهای انرژی خورشی ی را جهت
تأمین برق موردنیاز دانشگاهها جایگزین نماین تا با این کار از استفادهی بیرویهی
سوختهای فتیلی جلوگیری میشود.
ارا ه خ مات و بورسیهی تحصیلی به دانش نموزان مناطق ک بضاعت جهت براراری ع الت
نموزشی
در جهت ارتقاء ااتصاد محلی با ارا هی کارگاهها و نموز ها به افراد نن منطقه میتوانن
زمینهی ظهور استارتاپهای نوپا را فراه نماین .
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