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چکیده
چرخش جهانی از رویکرد توسعه اقتصادی به سمت توسعه پایدار ،دانشگاهها را وامیدارد که
با نگاهی دقیق به جنبههای اجتماعی و زیستمحیطی ،فعالیتهای خود را توسعه دهند و
درکی عملیاتی از پدیدههای اجتماعی بروز دهند که این مقوله ،مسئولیتپذیری اجتماعی
آنان را ضروری و برجسته مینماید .هدف عمده از تأسیس دانشگاهها ،تأمین نیروی کار و
تربیت متخصصین فنی ،اقتصادی و سیاسی بوده است ولی امروزه رسالت اجتماعی دانشگاه-
ها دارای ابعادی برازندهتر و پررنگتر شده است و هدف از تشکیالت مؤسسات عالی در
زمینههای اجتماعی نهفته است و باید از افق باالتری به حوزهی کارکردهای دانشگاهها
نگریست .هرچند مسئولیتپذیری اجتماعی عمدتاً یک مفهوم داوطلبانه را القا مینماید اما
برای اینکه بتوان بستر مناسب برای ورود دستاندرکاران و ذینفعان دانشگاهی را به این
مقوله مهم فراهم کرد باید هم در جهت تبیین مفهوم و ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاهها
تالش شود و هم برای سهولت در انجام اقدامات متناسب ،تجربههای عملی مرتبط با
مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها بازنمایی شود .بر این اساس ،هدف اصلی پژوهش حاضر
مرور مبانی نظری برای تعیین چارچوب مفهومی مناسب است تا بهعنوان سازه تحلیل اسناد
برای بررسی تجارب عملی دانشگاهها از آن بهره جست و درنهایت بر مبنای آن تجارب
داخلی و جهانی را ارائه کرد .در این پژوهش از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است و
نتایج پژوهش نشان میدهد که در سه حیطهی مدیریت ،تحولی و هنجاری دانشگاههای
داخل و خارج تجارب ارزشمندی دارند که میتواند در اتخاذ راهکارهای مناسب برای ارتقای
کارکرد جامعهمحور آنها متناسب با رویکرد نسل چهارم دانشگاهها موردتوجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :مسئولیتپذیری اجتماعی ،مؤسسات آموزش عالی ،نظریه ذینفعان ،توسعه پایدار
 1دانشیار گروه برنامهریزی درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران.
 2نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری گروه برنامهریزی درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران،
تهران ،رایانامهzohrerahsepar@ut.ac.ir:
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مقدمه
در وضعیت فعلی و درگیری همهجانبهی جهان با کووید  19و پیامدهای شیوع آن و آشفتگی
نوع بشر با تمام دستاوردهای علمی و فناورانهاش در مواجه با این ویروس ،زنگ خطر برای
تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی در همه زمینهها به صدا درآمده است و اگر یکی از ارکان
اصلی تولید علم و فناوری را دانشگاهها بدانیم ،در حال حاضر با وضع موجود جهان میباید
انگشت اشاره به سمت توسعه مسئولیت اجتماعی مؤسسات آموزش عالی نشانه گرفت .در
مسائل داخلی کشور نیز اخبار ناخوشایندی که در این اثنا از عدم مدیریت صحیح چالشهای
اقتصادی و آسیبهای ناشی از رویدادهای طبیعی ،بحثها و مشکالت حسابرسیها و بهتبع
آن اختالس و دیگر مسائل ازایندست که به گوش همگان آشنا است ،شاید علتی بر حفرهی
عمیقی است که در نپرداختن به مقوله مسئولیتپذیری اجتماعی در مؤسسات آموزش عالی و
حتی آموزشوپرورش وجود داشته است .بحث تعالی ،یکپارچگی و توسعه پایدار در ایجاد
فرصتهای برابر برای رشد افراد انسانی ،بهسان نیروهای پیشران تغییر هرچه بیشتر
دانشگاهها را بهسوی مسئولیتپذیری اجتماعی سوق میدهد .زمینههایی چون مسئولیتهای
سازمانی دانشگاهها آنها را ملزم به پاسخگویی کرده است و در خالل آن رفاهطلبی و
نگرانی از بابت حقوق بشر و مسائل دامنگیر محیطزیست ،عواملی هستند که خودبهخود
مؤسسات تحصیالت عالی را به ورطه مسئولیتپذیری میکشانند .بااینحال لو 3و همکارانش
( )2017مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها را مفهومی تازه و پویا میدانند که در حال
حاضر در مرحله اکتشاف قرار دارد (بخاری .)2017 ،4دانشگاهها فرصت خوبی برای ایجاد
رفاه جامعه هستند (راموس ،5بارانا مارتینز 6و اودت )2017 ،7در این رهگذر سازمانها و
مؤسسات آموزش عالی در گوشه و کنار جهان تالش خود را میکنند که از این مقوله بهره
اساسی را در راه رسیدن به جامعهای مطلوب و رفع موانع موجود ببرند .در ایران نیز نشانه-
هایی از ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها در حال مشاهده است و برخی از
دانشگاهها ازجمله دانشگاه جامع تهران در این زمینه پیشرو بودهاند .بااینکه وجود دانشگاهها
یک پدیده اجتماعی است اما به نظر میرسد رسالت آن تنها در حوزهی ایجاد علم و تربیت
نیروی متخصص که بعد از فارغالتحصیلی روانه بازار کار میگردند ،محدود شده است و از
ابعاد اجتماعی بودن خود کاسته است ،لذا مقوله مسئولیتپذیری اجتماعی مؤسسات آموزشی
عالی آمده است که بار دیگر حل علمی و تخصصی مسائل و مشکالت جامعه را فرا روی
3

Lo
Bokhari
5
Ramos
6
Barrena‐Martínez
7
Audet
4

| 187

راهکارهای مسئولیت پذیری در مؤسسات آموزش عالی :مروری بر برخی تجارب داخلی و جهانی

دانشگاهها قرار دهد و بدین گونه بر مسائل بشری فائق آید چراکه دانشگاهها با تصمیمات
راهبردی میتوانند هر تأثیری را با تأسی بر مسئولیت اجتماعی بر جامعه ایجاد کنند (راموس،
بارانا مارتینز و اودت .)2017 ،با وجود تنوع زیاد در تعاریف مفهومی مسئولیتپذیری
دانشگاهها ،اشتراکات فراوانی در آنها وجود دارد که تا حدودی درک این موضوع را شفاف و
قابللمس مینماید اما آنچه به عملیاتی شدن این مفهوم میانجامد ،شاید اولین مانع در راه
رسیدن به اهداف مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها است .بر این اساس در تحقیق حاضر
تالش شده است که بر اساس یک چارچوب مفهومی ،برنامهها و فعالیتهای مرتبط با
مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها را از طریق بررسی تجارب واقعی که بینش عمیقی در
این رابطه به دست میدهند شناسایی کند و راهکارهای ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی را
با ذکر نمونههای عملی از کارکردهای موفق دانشگاهها ارائه دهد .مفهوم مسئولیتپذیری
اجتماعی ،بهطور فزایندهای در بیانیههای کمیسیونهای تجاری و شرکتی جهت نشان دادن
ضرورت دفاع از ارزشهای مشترک و افزایش حس همبستگی و انسجام بهکاررفته است که
به فراخور ضروریات اجتماعی وارد مباحث مدیریت دانشگاهها و مؤسسات عالی گردیده است.
ازاینرو تعاریف بسیاری از مسئولیتپذیری اجتماعی از طریق همین کمیسیونها و مؤسسات
شرکتی و تجاری عنوان شده است و بیشتر آنان بر روابط متقابل جنبههای اقتصادی،
زیستمحیطی و اجتماعی و تأثیرات فعالیتهای یک سازمان متمرکز هستند .در این راستا
تعریف شورای تجارت جهانی در جهت توسعه پایدار بیان میدارد« :مسئولیت اجتماعی
شرکتها درواقع تداوم تعهدات سازوکارهای تجاری به ارائه رفتارهای اخالقی و الزام کمک
به توسعه اقتصادی است؛ ضمن توجه داشتن آنها به بهبود کیفیت زندگی نیروی کار و
خانوادههای آنها هم بهعنوان جامعه محلی و هم مفهوم جامعه بهطورکلی» (واسیلسکو،8
بارنا ،9ایپرو 10و بیکو .)2010 ،11به نظر میرسد بیشتر بحث در مورد اهمیت مسئولیتپذیری
اجتماعی بر پیوستاری از انگیزههای تعالی علمی و یکپارچگی گرفته تا برابری فرصتها
منطبق باشد که بدون شک نتیجه پیامدهای آن ،رشد و توسعه آموزش عالی باشد که این
دامنه میتواند شامل مواردی مانند شکلگیری فضای آموزش و در تجزیهوتحلیل تارنماهای
دانشگاهها ،زمینههای مربوط به حاکمیت سازمانی (بهعنوانمثال ،پاسخگویی) ،شیوههای
کاری واداری (بهعنوانمثال ،رفاه دانشجویان و کارمندان) ،نگرانیها در مورد حقوق بشر و
محیطزیست ،بهکارگیری شیوههای عملیاتی (بهعنوانمثال ،مشارکت عمومی) و توجه به
مسائل دانشجویان (بهعنوانمثال ،دسترسی به اطالعات) و همچنین تمرکز بر مشارکت و
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توسعه جامعه باشد (آمورین ،12فریرِس ،13لوجا 14و همکاران .)2015 ،اگرچه تمام مفاهیم یا
تعاریف توافق دارند که مسئولیتپذیری اجتماعی تنها به جنبههای اجتماعی محدود نمی-
شود ،بلکه جنبههای اقتصادی و زیستمحیطی و سایر مسائلی که به جامعه مربوط میشود
را نیز در برمیگیرد ولی با این وجود تعاریف متنوع و الگوهای مختلفی دراینباره وجود دارد.
در پنج شرطی که برِک 15و لوگدسون )1996( 16برای مسئولیتپذیری جهت ایجاد فرصت-
های برای توسعه اجتماعی در نقشهای عملی دانشگاهها عنوان میکنند ،نیازهای ذینفعان
را در اولویت قرار میدهند و مقولههایی چون هماهنگی اهداف و مأموریتها ،پیشبینی
نیازها ،عدم تحمیل هنجارهای خارجی و قابلمشاهده بودن اقدامات را برای ذینفعان را در
ادامه ذکر میکنند و به یک نکته کلیدی در این رابطه میپردازند که توسعه مسئولیتهای
اجتماعی میباید موقعیت خاصی را برای دانشگاه مجری ایجاد نماید که وجه افتراق ویژه آن
دانشگاه نسبت به سایر دانشگاهها باشد (راموس ،بارانا مارتینز و اودت)2018 ،؛ اما درمجموع
یکی از دالیل اصلی وجود مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها برآورده شدن نیازها و
انتظارات ذینفعان است (راموس ،بارانا مارتینز و اودت2019 ،؛ بخاری2017 ،؛ چن،17
ناسونگخال 18و دونالدسون2015 ،19؛ واسیلسکو و همکاران2010 ،؛ اولزاید 20و بانیهانی،21
2015؛ آموریم و همکاران 2017 ،و واالیس ،)2017 ،22بنابراین مطالعه نظریه ذینفعان و
درک اینکه ذینفعان چه کسانی هستند و تأثیر آنها بر کار دانشگاه چیست بسیار اهمیت
دارد .نظریه ذینفعان (فریمن )1984 ،23آنان را گروههایی میداند که اهداف ،اقدامات،
تصمیمات و فعالیتهای یک سازمان معین را تحت تأثیر قرار میدهند یا تحت تأثیر آنها
قرار میگیرند .ریوول )1997( 24ذینفعان اصلی دانشگاهها بدین شرح نام میبرد :دانشجویان
و خانوادهها ،کارکنان اداری و هیئتعلمی دانشگاه ،تأمینکنندگان کاال و خدمات ،بخش
آموزشی ،سایر دانشگاهها ،تجارت و صنعت ،ملت ،دولت ،مؤدیان محلی و ملی و مقامات و
نهادهای حرفهای (راموس ،بارانا مارتینز و اودت .)2017 ،دانشگاههای اروپا در سالهای
 2015تا  2017چهارچوبی در جهت مسئولیت اجتماعی دانشگاهها تدوین و منتشر کردند که
در خالل آن به اصول اساسی مسئولیت اجتماعی در چندین شش فرایند میپردازد)1 :
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مسئولیت اجتماعی دانشگاهها نیاز به ایجاد یک مدل مدیریت سلسله مراتبی (از باال به
پایین) دارد  )2مسئولیت اجتماعی دانشگاهها را نباید به یک واحد اداری صرف تقلیل داد )3
لزوم داشتن سازوکارهایی برای ارزیابی از تأثیرات فعالیتهای انجامشده توسط دانشگاهها در
این زمینه  )4تعامل و گفتگو پیوسته با ذینفعان  )5داشتن شاخصهایی برای اولویتبندیها
و تأکید بر بخشهای اثرگذارتر  )6داشتن شفافیت و وضوح در ارزیابی نتایج .در این
چهارچوب به تمام وظایف دانشگاهها در راستای مسئولیتپذیری اجتماعیشان در قبال
ذینفعان بهصورت مفصل اشاره میشود و بحث مینماید و تمام رویکردهای مدیریتی،
وظایف نهادی ،دانشجویی و کارمندی را برای ارتباط با همه سطوح جامعه فرامیخواند
(اجالس دانشگاههای اروپایی .)2017 ،گائته مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها را حیطه
سه رویکرد تحلیل میکند :رویکرد مدیریتی که به تجزیهوتحلیل تأثیر کار دانشگاه میپردازد
و به تقویت روابط بین دانشگاهها و ذینفعان میانجامد .رویکرد تحولآفرین که مؤسسات
آموزش عالی را با مشارکت در بحث و تأمل از طریق تحقیق و آموزش با ذینفعان پیوند می-
دهد .رویکرد هنجاری که از طریق شبکههای ملی و بینالمللی ارزشهای دانشگاه را در
جامعه پرورش میدهد و ارتقا میبخشد .دانشگاهها دارای نقش مهمی در قبال آموزش،
تحقیقات ،امور اداری و خدماتی کارکنان تحت عنوان رویکرد مدیریتی و مسئولیت
پاسخگویی هستند (راموس ،بارانا مارتینز و اودت .)2017 ،در رابطه با رویکرد تحولآفرین ،با
توجه به اهداف برنامه توسعه پایدار 25که سرلوحه وظایف نهادهای ذیربط را تضمین آموزش
باکیفیت ،عادالنه و ترویج فرصت یادگیری مادامالعمر برای همه میداند ،باید مقوله
مسئولیتپذیری اجتماعی محتوای کلیدی برنامه درسی دانشگاهها را تشکیل دهد و بخش
قابلتوجه و الزم از تولید اخالق شخصی و حرفهای را در درون خود بپروراند .این محتوای
آموزشی به دانشجویان اجازه میدهد تا مسئولیت اجتماعی ،از مسائل شخصی تا سطح
حرفهای را در دوره تحصیل خود تمرین نمایند (برگوسگارسیا ،26پژاالژارپالومینو 27و
مارتینزوالدیوا .)2020 ،28از طریق تغییر در محتوای برنامه درسی و آموزش و مجهز کردن آن
به مسئولیتپذیری اجتماعی و گذر از انتقال دانش صرف ،میتوان تحوالت زیربنایی را در
ارکان اجتماعی جامعه به وجود آورد .از یکسو در ابعاد هنجاری ،مدیران و کارکنان دانشگاه
نیز باید تأکید مضاعف بر مسئولیتپذیری در برابر مردم ،رفتار اخالقی و لزوم پرداختن و
تقویت تربیت شهروندان خوب داشته باشند و الگوهای مناسب و شایسته اخالقی و حافظ و
حامی سالمت جامعه ،ایمنی و محیطزیست باشند (اولزاید و هانیبانی .)2015 ،مسئولیتهای
25
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اخالقی به معنای فعالیتهای دانشگاه در چارچوب پرورش یافتن شهروندی خوب است که
مطابق با قوانین و مقررات موجود است و با عادات مثبت جامعه و موازین اخالقی آن
سازگاری دارد (بخاری .)2017 ،حتی واالیس ( )2014ابعاد اخالقی مسئولیتپذیری را زمینه-
ساز و مکمل خالقیت سیاسی در بطن جامعه ذکر کرده است (واالیس .)2014،به نظر می-
رسد حیطههایی که گائته برای مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها به آن اشاره کرده است
بیشتر فعالیتها را در این زمینه پوشش میدهد .لذا در این مطالعه از این چارچوب مفهومی
در سه حیطه رویکردی مدیریتی ،رویکرد تحولی و رویکرد هنجاری استفاده شده است.
روششناسی
با توجه به واقعیتها و چالشهای مؤسسات آموزشی در توسعه و کاربرد مسئولیتهای
اجتماعی دانشگاهها در زمینههای عملی ،پژوهشها و مقاالتی منتشر گردیده است که برخی
از آنها به ذکر نمونههای عملی پرداختهاند ،لذا در این پژوهش از برخی از گزارشها و
پژوهشهای معتبر و جدید که بینش مفهومی و تجربی عمیق و قدرتمندی درباره چگونگی
انجام این کار ارائه میدهند ،به روش سندکاوی و بهکارگیری راهبرد تحلیل محتوای کیفی
اولزاید )1996( 29استفاده میشود که دارای شش گام به ترتیب زیر است )1 :تنظیم مالک-
های انتخاب اسناد  )2جمعآوری اسناد  )3تجزیهوتحلیل نکات کلیدی اسناد  )4مقولهبندی
اسناد  )5تأیید  )6تحلیل (واچ و وارد.)2013 ،
نتایج
با توجه به یافتههای نظری درباره مسئولیت اجتماعی دانشگاهها در این قسمت تجارب
عملی دانشگاهها در سه رویکرد مدیریتی ،تحولآفرین و هنجاری ارائه میشود.
توسعه رویکرد مدیریتی مؤسسات آموزش عالی
دانشگاهها بهعنوان نهادهای عمومی در زمینههای سیاسی و آموزشی با هدف دستیابی به
رفاه جامعه ،وظایف اجتماعی فراتر از وظایف قانونی و اقتصادی دارند و با درنظرگرفتن
نیازهای کلیه ذینفعان که تحت تأثیر فعالیتهای آنها هستند ،از طریق تصمیمگیری نهادی
بهینه میتوانند بر کل سیستم اجتماعی تأثیرگذار باشند (راموس ،بارانا ،مارتینز و اودت،
 .)2017مدیریت دانشگاهها باید نقش اصلی را در ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی بازی کنند
زیرا مسئولیت اجتماعی رویکردی برای کمک به توسعه و گسترش علوم ،فناوری و تحقیقات
فراهم میکند .به عقیده ترکبیکاکی 30و برینت )2005( 31دانشگاهها میتوانند مأموریتهای
’Altheide’s ‘Process of Document Analysis
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تحقیقاتی خود را متناسب با تولید عواملی که به نفع عموم مردم ،اقتصاد محلی و جامعه
باشد ،تنظیم کنند .این عقیده التزام تالش مشترک دولتها و دانشگاهها را فرامیخواند
(اولزاید و هانیبانی .)2015 ،تجربه جهانی هم در این زمینه نشان داده است که نقش
دانشگاهها در توسعه پایدار بهطور ویژه از طریق عملکرد مسئولیتپذیری دانشگاهها تا 24
درصد اثرگذار بوده است (بخاری .)2017 ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهران در آیین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا گفتند« :دانشگاه
تهران حدود  9هزار دانشجوی دکتری دارد و  24هزار دانشجوی کارشناسی ارشد
که حدود  10درصد آموزش عالی کشور است که این خود ظرفیت بزرگی
است .اما بهواقع و در حال حاضر چه ارتباطی بین عناوین رسالههای دکتری و دستگاههای
تصمیمساز و تصمیمگیر وجود دارد .اصالً چه مکانیزمی در کشور طراحی شده است تا این
تولید
پایاننامهها
بهواسطه رسالهها و
که
دانشی
میشود ،مورد بهرهبرداری قرار گیرد .مشکل کشور در حل چالشها (عدم) دانش فنی نیست،
البته نمیگویم بر همه مسائل واقفیم اما ظرفیت آن را داریم .باید گفت بیشتر از اینکه
مشکالت کشور دانش فنی باشد ،فقدان زنجیرهای است که بتواند همه منابع کشور را در
جهت راهبرد و استراتژی هماهنگ و همراه کند»(دانشگاه تهران .)1399 ،شاید بتوان اولین
نقطه عملیاتی مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها را سازوکارهای نهادی و به عبارتی
هماهنگی بین دانشگاه و دولت نامید .تا مسیر همواری بین مؤسسات عالی علمی و دستگاه-
های تصمیمساز و تصمیمگیر وجود نداشته باشد ،نمیشود انتظار داشت که تضمینی برای
اجرای اهداف علمی دانشگاهها وجود داشته باشد .دانشگاهها با تصمیمات راهبردی میتوانند
هر تأثیری را با تعهد به مسئولیت اجتماعی بر جامعه ایجاد کنند .رانش نهادی نامی است که
جوناسون ( )2008بر روندهای جدید دانشگاهها و مؤسسات عالی نهاده است .این اصطالح به
این واقعیت اشاره دارد که در بسیاری از کشورها ،نظام آموزش عالی بهسوی مؤسسات ارائه-
دهنده برنامهها و فعالیتهای حرفهای پیوستهاند .درنتیجهی رشد وزن نسبی این برنامهها،
شاید تنش بین رویکردهای آکادمیک و عملی بیشتر محسوس شود (واسیلسکو ،بارنا ،ایپرو و
بیکو .)2010 ،هنگامی جامعه میتواند به روابطش با دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزش
خوشبین باشد که برای تحقق اهدافش از طریق آنها تضمین اجرایی وجود داشته باشد و
بهصرف طرحریزی برنامههای راهبردی و استراتژیک امکان عملیاتی شدن اهداف وجود
نخواهد داشت .رئیس دانشگاه تهران در ادامه سخنانش در آیین رونمایی از برنامه جامع اقدام
ملی کاهش آلودگی هوا افزودند« :قطعاً چنین سیستمی در کشور وجود ندارد ،البته در این
زمینه از سند چشمانداز  1404و نقشه جامع علمی کشور میتوان نام برد ،اما فقط بر روی
Brint
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کاغذ هستند و شرط بعدی این نکته است که چگونه ما میتوانیم این مسائل عنوانشده در
اسناد را با منابع محدود خود همراستا کنیم .سالها است در دانشگاهها به دنبال طراحی و
پیادهسازی چنین اکوسیستم و زنجیرهای هستیم و احساس میکنم که هنوز نتوانستیم در
این زمینه به یک درک مشترک با مجلس و سایر نهادها دست یابیم .درصورتیکه این
موضوع در دنیا بهسادگی پیشبینی شده و برای حل آن صندوقهای مالی در نظر گرفته
شده است که تعیینکننده جهتگیری سیاست علم و فناوری در هر کشور است .ما در کشور
از این نوع صندوقها داریم ،اما منابعی محدود دارند و رویکرد آنها کامالً منطبق با
سیاستها نیست .در این زمینه ،از طریق شورای انقالب فرهنگی و مجلس تالش کردیم تا
صندوقی را پیشنهاد کنیم تا عاملی باشد برای حمایت و تأمین مالی پایاننامه و یا رسالههایی
که موضوع آنها میتواند در جهت حل مسائل و مشکالت کشور تعریف شوند»(دانشگاه
تهران .)1399 ،یکی از مباحث اصلی در رویکرد مدیریتی مسئولیتپذیری دانشگاهها ،تأمین
بودجه و ارتباط تنگاتنگ دولتها با مراکز آموزش عالی است .بر اساس مأموریت گسترش
آموزش و تحقیقات عملی ،دانشگاهها نیاز به درخواست و افزایش بودجه تحقیقاتی دارند؛
بنابراین دولتها و صنایع باید نقش عمدهای در کمک یا افزایش بودجه آنها برای تحقیقات
دانشگاه ایفا کنند که منجر به گسترش نقش دانشگاهها در توسعه علوم پایه ،اقتصاد دانش-
محور و فناوری کاربردی میشود .این اندیشه با موفقیت توسط مدل تریپل هلیکس32
طراحی شد که در گزارش اتووویتس و لیدسدورف )2000( 33آمده است .بر اساس این مدل
دانشگاهها ،صنایع محلی و دولتها با مجموعههای مشترک و به هم پیوستهای از اهداف و
منابع اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی با یکدیگر مشارکت میکنند .این مشارکتها همه
طرفها را ملزم به توسعه داراییهای انسانی میکند .عالوه بر این ،تحقیقات دانشگاهی
موجب تحریک توسعه منطقهای ،نوآوری و رشد خواهد شد .این مدل همچنین با ایجاد اتحاد
استراتژیک بین نهادها ،ابتکارات سه جانبهای را برای توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش ترویج
میکند (اولزاید و هانیبانی .)2015 ،ازجمله برنامههای راهبردی و عملیاتی جامع که تدوین
و اجرا گردیده است ،میتوان به سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران  1396-1400اشاره
کرد که در مقدمه آن آمده است که این برنامه در جهت فعالتر کردن این دانشگاه در عرصه
علم و عمل تدوین شده است تا بتواند تعهد خود را به این سرزمین و مردمانش با بهرهگیری
از مشارکت همه واحدهای دانشگاه و مطالعات تطبیقی دیگر دانشگاههای جهان پاس بدارد و
از مزیتهای آن مشارکت همه اعضای دانشگاه در تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها،
فرصتها و نیز مشارکت در تدوین برنامه ذکر شده است .در این برنامه جامع به بیست اصل
Triple Helix
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در قالب اهداف عمل و اقدام پرداخته شده است و ازاینقرار مورد برنامهریزی راهبردی قرار
گرفتهاند :توسعهی کارآفرینی ،توجه به اقتصاد دانشبنیان ،افزایش بهرهوری با تقویت عوامل
تولید و توانمندسازی نیروی کار ،افزایش سهم سرمایه انسانی در زنجیره تولید تا مصرف با
ارتقای آموزش ،مهارت ،خالقیت ،کارآفرینی و تجربه ،اصالح و تقویت نظام مالی ،توسعه
پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورها و استفاده از ظرفیتهای بین-
المللی و منطقهای ،صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با ایجاد تحول اساسی در
ساختار و فرایند ،شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامها ،فعالیتها و زمینه-
های فسادزا و تقویت فرهنگ جهادی در کارآفرینی و تقدیر از نامداران این حوزه (سومین
برنامه راهبردی دانشگاه تهران .)1396 ،این برنامه میتواند بهعنوان یک الگوی کامل در
جهت تدوین برنامههای راهبردی دانشگاههای کل کشور برای شکوفایی در امر مسئولیت
اجتماعی آنها باشد .در تجارب عملی دانشگاههای منطقه در امر مسئولیتپذیری اجتماعی،
سازوکارهای نهادی به همراه تضمینی برای اجرا از طریق تدوین برنامههای جامع اقدام
میسر گردیده است و این جنبه میتواند به رقابتیتر شدن دانشگاهها کمک کند .نمونه عملی
این موضوع را میتوان در دانشگاه هاشمی در کشور اردن یافت که برای همکاری دانشگاه و
صنعت توافقنامههای متعددی را با  ،Zarqa Duty Free Cityمناطق صنعتی و کارخانههای
محلی برای همکاری در برنامههای تحقیقاتی ،آموزشی و صنعتی و تعالی و حفظ
محیطزیست امضا کرده است .در حال حاضر دانشگاه هاشمی در حال راهاندازی برنامه جامع
محیطزیست سالم و مسئولیت اجتماعی با یک شرکت صنعتی بزرگ در اردن است و قصد
دارد از طریق این ابتکار عمل ،این دو سازمان را به پیشروان شناختهشده توسعه پایدار در
زمینههای بهداشتی ،ایمنی ،زیستمحیطی و اجتماعی در اقتصاد دانشمحور تبدیل کند.
(اولزاید و هانیبانی .)2015 ،ابتکار عمل و تجربه بسیار ارزنده "برنامه جامع اقدام ملی
کاهش آلودگی هوا" در بین سالهای  1397تا  1399از سوی کنسرسیوم دانشگاههای
بزرگ کشور با محوریت دانشگاه تهران و به درخواست سازمان حفاظت محیطزیست ،نمونه
عملی است که کاربرد رویکرد مدیریتی و اجرایی مسئولیتپذیری اجتماعی را کامالً شفاف و
واضح عرضه مینماید .در این برنامه بر اساس مصوبه هیئتوزیران قرارداد مطالعاتی با
کنسرسیوم پژوهشی دانشگاههای برتر بهمنظور تولید فهرست انتشار آالیندههای هوا شامل
منابع انسانساز و تدوین و ارزیابی سناریوهای اصلی کاهش آلودگی هوا در کالنشهرها
منعقد شد که در شاخصهای مرامنامه آن آمده است :همکاری و همافزایی دانش فنی در
دانشگاههای پیشرو کشور ،طراحی پروژه در قالب یک ساختار سامانه پویا بهنحویکه بانک
اطالعاتی و محاسبه موجودی انتشار ،قابلیت بهروزرسانی را داشته باشد ،تدوین و تهیه
اطالعات الزم بهمنظور تدوین طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا ،ارزیابی اثربخشی
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سناریوهای مختلف و انتخاب شیوه مناسب با توجه به خصوصیات هر کالنشهر در بهبود و
ارتقا کیفیت هوا (ارزیابی مالی و اقتصادی ،اثربخشی و فنی) (دانشگاه تهران .)1399 ،نمونه
عملیاتی دیگر " الگوی مثلث توسعه اقتصادی ،فرهنگی" است که در راستای احیای
مسئولیت اجتماعی شرکتها ( )CSRو همچنین خلق کسبوکار اجتماعی بهمنظور تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،جهش تولید و ارتقا تابآوری نظامهای اجتماعی -اکولوژیک،
دانشگاه تهران با همکاری شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان (معین اقتصادی خواف)،
استانداری خراسان رضوی ،سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی و فرمانداری
شهرستان خواف ،اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی با محوریت مدل جامع
مسئولیت اجتماعی شرکتها را از اردیبهشتماه  1399در شهرستان خواف در تعداد 85
روستا آغاز کرده است (دانشگاه تهران" .)1399 ،کارگروه ملی سیالبها" نیز برنامه
مشترکی دیگری در این راستا است که در ابالغیه هیئتمدیره آن آمده است :سیالب
پدیدهای طبیعی و اجتنابناپذیر است اما کاهش خسارات و بهرهمندی از فواید مترتب بر
سیالب ،تابع میزان آمادگیهای کشور است .تابآوری ایران در مواجهه با حوادث طبیعی
باید افزایش یابد ،از تکرار اشتباهات و کاستیها جلوگیری شود و ظرفیت مدیریت سیالب در
این اقلیم خشک و نیمهخشک به حداکثر برسد .خساراتی که براثر جاری شدن سیالب در
استانهای مختلف بر مردم عزیز و شریف ایران وارد شده است ،احساسات و عواطف عمومی
را برانگیخته است .مردم حق دارند پاسخهای علمی ،معتبر و دقیق درباره ابعاد مختلف این
سیالبها ،میزان آمادگی کشور در مقابل سیالب ،شیوه مدیریت بحران ،برآورد خسارات و
شیوه جبران خسارات و اصالحات ضروری برای افزایش آمادگی ملی در برابر سیالب را
دریافت کنند .اهداف محوری آن شامل :بررسی علل و عوامل مرتبط با آمادگی و مدیریت
سیالب در حوزههای هواشناسی و اقلیمشناختی ،محیطزیستی ،زیرساختی ،مدیریت منابع آب
و سازههای آبی ،وضعیت مدیریت بحران ،امداد و نجات و ارتباطات بحران پس از وقوع
سیالب ،ابعاد اقتصادی ،حقوقی ،اجتماعی ،فرهنگی ،ارتباطی و مدیریت ریسک و بیمه
سیالب ،اصالحات ساختاری و قانونی برای افزایش تابآوری و توان ملی در مدیریت
سیالب (دانشگاه تهران .)1399 ،مسئولیت اجتماعی به مفهوم بسیار پراهمیتی در اتحادیه
اروپا و در سطح جهانی تبدیل شده است و بخش زیادی از بحث توسعه پایدار در زمینه
جهانیسازی را به خود اختصاص داده است (واسیلسکو ،بارنا ،ایپرو و بیکو.)2010 ،
بینالمللیسازی جنبه دیگری از رویکرد مدیریتی است که برای دستیابی به توسعه پایدار از
مسیر ارتباط دانشگاهها و جامعه مورد استفاده قرار میگیرد .نخستین گام برای برقراری بین-
المللی شدن تحقیقات و آموزش ،تدبیر از طریق رویکرد مدیریتی آن است که نشانکهای34
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تغییر تنها از درگاه ورود به آن میتواند وارد حوزههای فعالیتهای دانشگاهها شود .حال
راهکارها و چگونگی بهکارگیری بینالمللی شدن تحقیقات و آموزش در بخش تحولآفرینی
همین مقاله ارائه خواهد شد .به دلیل دامنه وسیع کاربرد مسئولیتپذیری اجتماعی ،تدوین
استراتژیهای طراحیشده برای پاسخگویی به نیازهای ذینفعان مختلف ،جهتگیری
مأموریتها ،اهداف و اقدامات ویژه بسیار اهمیت دارد .برِک و لوگدسون ( )1996اقدامات
مرتبط با مسئولیتپذیری اجتماعی را دارای پنج شرط راهبردی ذکر کردهاند )1( :آنها با
مأموریت و اهداف مؤسسات عالی آموزش هماهنگ هستند )2( .آنها یک وجه افتراق برای
دانشگاهها نسبت به سایر دانشگاهها ایجاد میکنند )3( .نیازهای ذینفعان را پیشبینی می-
کنند )4( .توسط نیروهای خارج از سازمان تحمیل نمیشوند و ( )5فعالیتها و اقدامات آن
توسط ذینفعان بهراحتی قابلمشاهده است .برای مطالعه چگونگی روند مسئولیتپذیری
دانشگاهها باید ابتدا مدیریت راهبردی و استراتژیک کار دانشگاه را بررسی نمود .عقیده بر
این است که در بسیاری از مؤسسات عالی آموزشی طراحی استراتژیک فقط یک برنامهریزی
کوتاهمدت است که به دنبال حل مشکالت خاص است و لزوماً به دنبال توسعه و بسط پروژه
و ارتباطات نیست .حال اینکه برنامهریزی راهبردی به دانشگاهها این فرصت را میدهد تا با
استفاده صحیح و برنامهریزیشده از منابع و همچنین از اکثر ظرفیتهای ممکن در آینده،
بهرهمند شوند (راموس ،مارتینز و اودت .)2017 ،نکته قابلتوجه دیگر در رویکرد مدیریتی به
این مسئله اشاره دارد که همانطور که میزان مسئولیت شرکت به اندازه آنها بستگی دارد و
استینر )1971( 35دراینباره میگوید که مسئولیت شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکتهای
کوچک است؛ برای بخش دانشگاه نیز قابل استنباط است که مسئولیتها برای مؤسسات
عالی در ابعاد فراگیر بهمراتب بزرگتر از شرکتها است زیرا تأثیر بیشتری بر محیط دارد و بر
کار روزانه تعداد بیشتری از افراد تأثیر میگذارد (راموس ،مارتینز و اودت.)2017 ،
تحولآفرینی از طریق آموزش و تحقیق
اساساً برخی از تعاریف مانند تعریف ریزر )2008( 36مسئولیتپذیری اجتماعی را
گفتگوی تعاملی با جامعه (ذینفعان) برای ارتقا و توسعه انسانی پایدار قلمداد کرده-
اند .اهمیت این مفهوم با این واقعیت نشان داده میشود که بیانیههای سیاسی
انجمنهای بینالمللی دانشگاهها با طرح مواردی چون آموزش ،آزادی آکادمیک و
استقالل دانشگاه و همچنین ایجاد سازمانهای بینالمللی برای گسترش این زمینه-
Steiner
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ها ،مانند اتحادیه مسئولیت اجتماعی دانشگاه که در سال  2008در ایاالتمتحده
تأسیس شد یکی از پرچالشترین مباحث روز دنیا است (واسیلسکو ،بارنا ،ایپرو و بیکو،
 .)2010قدرت این رویکرد در دستیابی به اهداف مسئولیتپذیری اجتماعی به حدی است که
شیک 37و همکارانش ( )2017مسئولیتپذیری اجتماعی را برابر با تدریس و تحقیق در
دانشگاه قلمداد کردهاند (بخاری .)2017 ،از طریق تحقیق و آموزش باکیفیت برای عموم
ملت و بشریت میتوان به سایر جنبههای تحولآفرینی مسئولیتپذیری اجتماعی مؤسسات
عالی آموزش مانند ترویج تعهد اکولوژیکی یا زیستمحیطی برای توسعه پایدار محلی و
جهانی ،توسعه منابع انسانی ،گسترش دانش بشری دسترسی پیدا کرد (اولزاید و هانیبانی،
 .)2015گیبونز )2005( 38استدالل میکند که امروزه برنامه درسی دانشگاهها تحت تأثیر
زمینههای جدیدی که در آن فعالیت میکنند قرار میگیرند؛ مانند تغییر جهت درست و بهجا
در تفکر سیاسی ،جهانیسازی ،نوآوری و اقتصاد دانش؛ در این شرایط ،آموزش عالی رقابتی-
تر شده است (واسیلسکو ،بارنا ،ایپرو و بیکو .)2010 ،در این راستا انجمن ملی دانشگاه سیپرو
هارِت 39در کشور رومانی با هدف ارتقا دانش و فرهنگ در مناطق روستایی ،افزایش سطح
تعامل در فرآیند شکلگیری دانش و ایجاد و گسترش جامعه دانشبنیان اقداماتی را انجام
داده و به یک عضو پیشرو در این زمینه تبدیل شده است .یک مجموعه غیردولتی در بطن
این دانشگاه با هدف اصلی ترویج و پایداری فرهنگ ،از افراد مستعد مناطق روستایی حمایت
میکند تا در سطح ملی شناخته شوند و برای تسهیل انتقال دانش به جوامعی که اقبال
کمتری در دریافت خدمات آموزشی دارند و حتی به افراد محلی ،فرصتی برای مشارکت
اجتماعی در جامعه بزرگتر میدهد و از آنها در جهت دسترسی به رسانههای یادگیری
بیشتر حمایت میکند و رویدادهای اجتماعی برای استفاده مفیدتر برای این قبیل از افراد
سازماندهی میکند .همچنین این دانشگاه در راستای حمایت از نویسندگان ،نقاشان و غیره
با منابع کم (در صورت وجود) و در جهت ارتقای هنر و فنون آنان دسترسی به یک انتشارات
و یا چاپخانه مدرن با حمایت مالی هزینههای انتشار را به عهده گرفته است که میتواند
اقدامی در جهت منافع عمومی جامعه تلقی شود (واسیلسکو ،بارنا ،ایپرو و بیکو.)2010 ،
مسئولیتپذیری اجتماعی در حوزه آموزش و تحقیق شامل راههایی است که یک کارآفرین
میتواند با نگاهی دقیق به برخی از جنبههای اجتماعی و زیستمحیطی عملیات انجام امور،
به کسبوکار خود ارزشافزوده دهد (اولزاید و هانیبانی )2015 ،و اقتصاد دانشمحور را
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ترویج کند .به عقیده مندز ،)2012( 40تنها رویکردی که علوم ،فناوری و تحقیقات را به
اقتصاد مناطق محروم پیوند میدهد و آنان را وارد مشارکت مینماید ،مسئولیتپذیری
اجتماعی دانشگاهها است (اولزاید و هانیبانی .)2015 ،بینالمللیسازی جنبه دیگری از
تحقیقات است که میتواند از طریق ارتباط فیمابین دانشگاهها و جامعه برای دستیابی به
توسعه پایداری مورداستفاده قرار گیرد .برای دستیابی به پدیده بینالمللی شدن ،تحقیقات و
آموزش دانشگاهها باید مسئولیتپذیری اجتماعی را اجرا کنند .گاجاسنی چندین راهکار
عملیاتی را برای اجرای مسئولیتپذیری اجتماعی مؤسسات آموزش عالی جهت دستیابی به
بینالمللی شدن در تحقیق و آموزش را عنوان کرده است :دانشگاهها باید در جهت اصالح
برنامههای درسی خود از طریق ادغام و پیوند دادن آن با اهداف توسعه هزاره آموزش برای
همه ( )EFAبهمنظور خدمت به جامعه تالش کنند .آنها برای ریشهکن کردن فقر،
گرسنگی و سایر مشکالت دامنگیر بشریت ،باید به سمت یادگیری غیررسمی و کارآفرینی
اجتماعی بروند .این مهم میتواند با ارائه راهکارهای متنوع مانند یادگیری از راه دور برای
همه سطوح جامعه و تشویق روحیه کارآفرینی در دانشجویان ،کارمندان و جامعه از طریق
برنامهها و سرمایهگذاریهایی حداقل با سود نسبی ،محقق شود .از سوی دیگر دانشگاهها
باید جهت ارائه خدمات پژوهشی به بازارهای جهانی و همچنین بازارهای محلی جوامع
خودشان برای پاسخگویی به اهداف توسعه هزاره و  ،EFAجهتگیری کنند و تحقیقات
انجامشده در دانشگاه باید با همکاری نزدیک جامعه و صنعت انجام شود .همچنین دانشگاه-
ها باید نقش مسئولیتپذیری اجتماعی را ارتقا ببخشد و از برقراری ارتباط و تبادل اطالعات
مؤثر بین همه ذینفعان اطمینان حاصل کنند و نهتنها همکاری در کشورهای خود را در نظر
بگیرند ،بلکه باید این همکاری را به سایر کشورها و مناطق جهان نیز گسترش دهند (اولزاید
و هانیبانی .)2015 ،روشهایی که توصیه میشود که بهواسطه آنها از طریق آموزش و
پژوهش دانشجویان را تبدیل به افرادی مؤثر و شهروندانی مسئول کرد که در اینجا به برخی
از آنها اشاره میشود :سازماندهی کمپینهای گسترده در دانشگاهها ،با در نظر گرفتن
شیوهای متناوب و مداوم و انتشار فرهنگ و آگاهی را در میان دانشجویان ،ایجاد نگرش
مثبت در میان افکار عمومی دانشجویان از طریق انتشار الگوها و مدلهای موفق مسئولیت-
پذیری اجتماعی و اثرات مثبت آنها ،اختصاص دورههای اجباری و اختیاری مسئولیتپذیری
که از طریق آن دانشجویان بهطور رسمی با مفهوم صحیح مسئولیتپذیری و ابعاد و اثرات
آینده آن بر فرد و جامعه آشنا شوند ،پیوند دادن دانشجویان به کاربرد رشتههای عملی
ترکیبشده با مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی در اکثر محتوای برنامههای درسی با تأکید بر
Mendez
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ارزشهای ایثار ،ترجیح دادن منافع اجتماعی بر منافع شخصی و رعایت حقوق نسلهای
آینده و تعمیق شیوههای مسئولیتپذیری از طریق فعالیتهای فوقبرنامه ،برنامهها و
مسابقات دانشجویی ،همراه با ارائه مشوقهایی برای شرکت بیشتر دانشجویان (بخاری،
 .)2017یک نمونه عملی در تحولآفرینی مبتنی بر مسئولیتپذیری مؤسسات آموزش عالی،
دانشگاه هاشمی در کشور اردن است که خود را متعهد کرده است که با اعطای
کمکهزینههای دانشجویی ،گواهینامههای برنامههای رایانهای و گواهینامههای برنامههای
شغلی (بهعنوانمثال کمک پرستاری ،کمک پزشکی و غیره) ،فارغ از منابع مادی ،به همه
برنامههای اجتماعی دسترسی پیدا کند و البته هدف دانشگاه هاشمی گسترش و توسعه
آموزش عالی کشورش است .تعداد فعلی دانشجویان این دانشگاه ( 28000پوند دانشجویان
تماموقت و نیمهوقت) نشان میدهد که این هدف توسط جامعه تأیید شده است .از دیگر سو
این دانشگاه با نصب واحدهای تولید انرژی خورشیدی در محیط دانشگاه ،اقدامات صرفه-
جویانه در انرژی را به کار گرفته و استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی را در دانشگاه توسعه
میدهد .همچنین دانشگاه هاشمی بدون استفاده از کاغذ برای ارتباطات داخلی و بازیافت
مواد زائد ،کاهش استفاده از کاغذ را تشویق میکند .عالوه بر این ،برای بزرگداشت روز
جهانی درخت ،طی سالهای  2012و  ،2013هفت هزار و  500درخت کاشت که
نشاندهنده تعهد این دانشگاه به حفظ و نگهداری محیطزیست است و تالش میکند تا
محیطی دلپذیر ،سالم و ایمن را برای دانشجویان و کارمندان ایجاد کند .این دانشگاه از
همان روز تأسیس از طریق تعدادی فعالیت و ابتکار عمل در بهبود جامعه محلی و ملی
مشارکت داشته است Open Medical Days .یک برنامه اصلی این دانشگاه است که توسعه
و رشد سالمت جامعه را ایجاب میکند .دانشجویان و اعضای هیئتعلمی ،گروههای
پزشکی ،پرستاری و بهداشت و سایر کارگروه در استانهای زرقا و مفرق خدمات درمانی
رایگان را در اختیار افراد نیازمند قرار میدهند .حضور و وجود این دانشجویان و اعضای
هیئتعلمی باعث ایجاد احساس مسئولیت مدنی میشود و دانشجویان را قادر میسازد تا
شهروندانی با مسئولیت اجتماعی باشند ،ازلحاظ ابعاد بینالمللی نیز این دانشگاه با چندین
کشور مانند لبنان ،ایرلند ،انگلستان در تدوین برنامههای جامع این اقدامات در حال مشارکت،
رایزنی و تبادل اطالعات است .این دانشگاه همچنین با تصویب راهاندازی مدارس دولتی که
در مناطق دورافتاده و کم برخوردار در استان زرقا واقع شدهاند ،بر تعهد خود نسبت به
مسئولیت اجتماعی افزوده است .دانشگاه هاشمی کلیه برنامههای آموزشی ،بهداشتی و
پیشگیری این مدارس را توسط بخشهای پزشکی ،پرستاری و بهداشتی حمایت میکند
(اولزاید و هانیبانی.)2015 ،
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توسعه ارزشی و هنجاری جامعه بهواسطه ارتباط با دانشگاه
باید در نظر داشت که نقش دانشگاهها در ارائه آموزش و صالحیت خروجیهای آنها برای
بازار کار و همچنین شیوه انتشار تحقیقات دانشگاهی تغییر کرده است .دانشگاهها تقریب ًا
مسئولیت خود را در آموزش جوانان و توسعه تحقیقات انجام میدهند .بااینحال به دو
مأموریت فوقالذکر مأموریت سومی نیز اضافه شده است که دانشگاهها را با جامعه درگیر
میکند .در این رابطه دانشگاهها نقش اجتماعی گستردهتری دارند و مجهز به یک تعهد
اخالقی میشوند که در توجه به مسائل اجتماعی ،اخالقی ،اقتصادی ،سیاسی و
زیستمحیطی و سایر مشکالت جامعه تبلور مییابد .پورتر و کرامر 41در مقاله "ایجاد ارزش
مشترک" اظهار میدارند که سازمانها باید به دنبال هماهنگی کسبوکار خود با نیازها و
چالشهای اجتماعی باشند و نهتنها در درون شرکت ،بلکه در محیط آن نیز ارزشآفرینی
کنند ،که این امر تالش دیگری را برای تأمین نیازهای اجتماعی را نشان میدهد .هدف از
مطالعات مسئولیتپذیری دانشگاهها پیشرفت الزم در راستای توسعه ارزشها و موردتوجه
قرار دادن مسئولیتهای مدنی است .بهطور خاص ،این توجه به توانایی دانشگاه برای
تأثیرگذاری بر آموزش شهروندان در جهانی بینالمللی شده است و توجه دانشگاهها را به
ساختن جامعهای عادالنهتر معطوف میگرداند (راموس ،مارتینز و اودت )2017 ،تا جایی که
بامگاتنر و ابنر 42عقیده دارند :مسئولیتپذیری اجتماعی تعهدی است برای دنبال کردن
سیاستها جهت تصمیمگیری و پیروی از دستورالعملهایی که با اهداف و ارزشهای جامعه
سازگار دارند (بخاری .)2017 ،از این حیث فرایند بولونیا 43انقالبی در آموزش عالی ایجاد
کرده است تا نیازهای جامعه قرن  21را برآورده کند .برخی کماکان در برابر مزایای این تغییر
مقاومت میکنند اما بیشتر دانشگاهها امضاکنندگان 44سند روند بولونیا هستند و مفاهیم اصلی
آن ،یعنی استقالل دانشگاهی و آزادی را بهعنوان اشکال جدید جامعه با موفقیت پیادهسازی
کردهاند .مسئولیت "آموزش عالی انبوه" یک واقعیت است و یادگیری مادامالعمر در جامعه
جدید یک امر ضروری است .دانشگاههای اروپا متعهد هستند دانشآموزان را بهعنوان افراد
کامالً درگیر و فداکار ،نه بهعنوان شخصیتهای فردی بلکه بهعنوان شخصیتهای
اجتماعی ،نسبت به نیازهای جامعه متعهد کنند .این پاسخگویی در برابر جامعه شامل
استیالی فردی اما به نفع جامعه و چالشهای اصلی آن است ،مانند تغییر آبوهوا ،نابرابری-
& Kramer Porter
Ebner & Baumgartner
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 43فرایند بولونیا ( )Bologna Processتوافقنامهای است که در پی برگزاری جلسات متعدد بین وزراء کشورهای اروپایی
منعقد شد با دنبال کردن این هدف که اطمینان حاصل شود استانداردهای تحصیلی در تمامی کشورهای اروپایی برقرار
است و رعایت میشود.
Magna Charta Universitatum
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های جهانی ،حفاظت از محیطزیست و بازیافت (واسیلسکو ،بارنا ،ایپرو و بیکو.)2010 ،
راهکارها و توصیههایی که میتوان برای توسعه رویکرد هنجاری مسئولیتپذیری
اجتماعی دانشگاهها ارائه داد :جذب کارکنانی که در زمینه رشتههای جدید برجسته
و کارآمد هستند و میتوانند بر این جنبه تمرکز کنند؛ باال بردن ارزشهای اخالقی،
اخالق کاری ،تعهد ،احساس تعلق و احساس مسئولیت در میان دانشکدهها از طریق
جلسات ،کارگاهها و غیره ،ارائه مشوقهای مختلف برای پاسخ اجتماعی و کمکهای
کارکنان خود در ارائه خدمات اجتماعی و ابتکارات اجتماعی ،چه از طریق ارزیابی
تحصیلی و چه از طریق تبلیغات؛ تشویق دانشگاهیان به پرورش ارزشهای حفظ
منابع مختلف (آب ،انرژی ،کاغذ و  )...در ذهن دانشجویان در داخل و خارج از
دانشگاه ،با عادت دادن آنها به رعایت رفتار فرهنگی و متمدنانه و تعهد اخالقی در
طول سخنرانیها و هدایت دانشگاهیان به انجام تحقیق و مطالعه در زمینههای
توسعه پایدار و مسئولیتپذیری اجتماعی و حمایتهای اخالقی ،مالی و اداری
موردنیاز آنها (بخاری .)2017 ،همانطور که در این مطالعه بررسی شد راهکارهای
زیادی برای توسعه مسئولیتپذیری دانشگاهها وجود دارد اما در مقابل موانع سخت
و نهادینهشدهای قرار دارند که ناگهان مسیر اصلی مسئولیتپذیری را منحرف می-
نمایند مانند محصور شدن آن در کارهای خیریه .قرار نیست مسئولیتپذیری در
دانشگاهها آنها را تبدیل به مؤسسات خیریه نماید ،بلکه هدف اصلی دانشگاهها این
است که جامعه را در سطح علمی و فرهنگی اعتال ببخشد و همزمان تولید علم
کاربردی نماید .یکی دیگر از این موانع ،عدم سازماندهی درست نیروها و علوم در
اختیار است که به رویکرد مدیریتی مسئولیتپذیری اجتماعی برمیگردد .عدم سازماندهی،
فعالیتها و امور اجرایی دانشگاهها را با شکست در تحقق یافتن اهداف مواجه مینماید که
این خود باعث دلسردی و ناامیدی در بسیاری از ذینفعان میشود درصورتیکه در نقطه
مقابل آن ،تبلور اهداف باعث میشود افراد اشتیاق بیشتری برای توسعه و پویایی پیدا کنند.
نتیجهگیری
مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاهها مانند هر پدیده اجتماعی دیگری با گفتمانسازی بیشتر
در مؤسسات آموزش عالی و جامعه ذینفعان نهادینه میشود و استفاده از تجارب عملی
دانشگاهها در این رابطه و اشتراکگذاری آن نیز باعث میشود این مقوله جایگاه اصلی خود
را بیابد .همانگونه که در یافتههای پژوهش یامچلو ،ابیلی و فرامرز در سال  1396آمده
است ،دانشگاه تهران موفقیت مطلوب و رضایتبخشی در زمینه کاربرد مسئولیتپذیری

| 201

راهکارهای مسئولیت پذیری در مؤسسات آموزش عالی :مروری بر برخی تجارب داخلی و جهانی

اجتماعی به دست نیاورده است اما در سالهای اخیر شاهد نشانههای تغییر و بعضاً روندهای
رو به رشد این دانشگاه در این حیطه بودهایم و آمادگی و توان بهکارگیری آن در سطوح
وسیعتر وجود دارد ،لذا برای پیمودن راه درست ابتدا باید از رویکردهای مدیریتی آغاز کرد و
برنامههایی که مسئولیتپذیری اجتماعی مؤسسات آموزش عالی را به تعالی میرسانند را از
طریق بهکارگیری طراحیهای راهبردی و تدوین برنامههای جامع اقدام با در نظر گرفتن
سناریوهایی برای آیندههای ممکن جامعه اجرا کرد .یکی از مهمترین و اساسیترین
مؤلفههای مسئولیتپذیری اجتماعی ،حفظ اعتماد عمومی در قالب تضمین اجرای پروژههای
اجتماعی است که هم دانشگاهها را رقابتی مینماید و هم باعث همافزایی آنها میشود و از
سوی دیگر دستاوردهای علمی را وارد عرصه کاربرد مینماید و نیروی انسانی مشغول به کار
در دانشگاهها را از حیث دانشجویی و اعضای هیئتعلمی ،متبلور ،برجسته و مشتاق مینماید.
رشد و توسعهی مناطق محروم در سایهی استفاده از توان علمی دانشگاهها و نیروهای جوان
و جویای نامی که در حیطه خود میپرورانند ،تحقق مییابد و ارزشهای اجتماعی جدید و
مقبولی به جامعه تزریق نماید.
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