
 

 اتحادیه اروپا مسئولیت اجتماعی دانشگاه در

 
 1علی صباغیان

 چکیده
بررسی این پرسش است که تحوالت جدیدی که عرصه آموزش عالی اروپا  درصدداین مقاله 

آموزش عالی کشورهای اروپایی با آن موجه است چگونه بر  یهاموسسهو  هادانشگاهو 
از جهت هم سازی با نیازهای جامعه و پاسخگویی به  ژهیوبهتحول نقش این نهادها 

در این زمینه  استانداردهاییو منتج به چه  است گذاشته تأثیر هاآناجتماعی  هایمسئولیت
که مدل اروپایی تقویت مسئولیت اجتماعی  دهدمیمقاله نشان  هاییافتهشده است؟ 

های های خوب در دانشگاههای رویهدانشگاه با استفاده از یک رهیافت پایین به باال نمونه
و سپس بر اساس آن مجموعه کامالً جدیدی از  است آوری کردهسراسر اروپا را جمع

ی دانشگاه در یک چارچوب مرجع برای مسئولیت اجتماع عنوانبهاستانداردهای شاخص 
پژوهش، آموزش، کمک به یادگیری و مشارکت اجتماعی در سراسر منطقه  یچهار عرصه

ارچوب اروپایی کمک به هبنا نهاده است. هدف عمده این چ آموزش عالی اروپایی
های اروپایی از منظر مسئولیت اجتماعی برای تقویت عمل اجتماعی سازی بین دانشگاهشبکه

های همچون حکمرانی سازمانی، یات سیاستی و عملی در عرصهو مبادله تجرب هاآن
های اقدام منصفانه، موضوعات مشتری مداری، زیست، رویههای پرسنلی، حفظ محیطرویه

 مشارکت در جامعه و توسعه و حقوق بشر و شهروندی دمکراتیک است.

 
 مسئولیت اجتماعی، دانشگاه، اتحادیه اروپا واژگان کلیدی:
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 مقدمه
از  هاآنهای جدیدی مواجه هستند که استقالل ها امروزه با شرایط و چالشدانشگاه
ها در آن های حکومتی و دولتی را ضروری کرده است. شرایط متغیری که دانشگاهحمایت

هایی که آموزش عالی با آن مواجه است مواردی همچون کنند و نیز چالشعمل می
ها، متنوع شدن های دولتی و عمومی از دانشگاهتها و حمایگسترش وسیع، کاهش هزینه

های آموزش المللی شدن، تجاری شدن و افزایش ویژگی کارآفرینی موسسهمنابع مالی، بین
های درسی برای و اصالح برنامه های اطالعاتی و ارتباطاتیتوسعه فناوری تأثیرعالی تحت 

ها، کیفیت آموزش، استقالل دانشگاههماهنگ شدن با نیازهای بازار کار است. این مسائل بر 
در قبال  2های اجتماعی دانشگاهآزادی آکادمیک، تغیر نقاط تمرکز دانشگاهیان و مسئولیت

محیطی، فرهنگی، . تحوالت زیست(2015، 3)الزیود و هانی گذاشته است تأثیرجامعه 
قرار  سؤالهای آموزش عالی نقش سنتی خود را مورد اجتماعی و فنی موجب شده تا موسسه

مسئولیت  ها اهمیت اجرایها و چارچوباخیر تعداد زیادی از بیانیه یدهند. طی دو دهه
کرده است. مسئولیت اجتماعی دانشگاه  ترپررنگهای آموزش عالی را اجتماعی موسسه

های ای از اصول کلی و ارزشعبارت است از توانایی دانشگاه برای ایجاد و اعمال مجموعه
فاده از فرایندهای کلیدی مدیریت، آموزش، پژوهش و توسعه از طریق مفاد خاص با است

خدمات آموزشی و انتقال دانش بر اساس اصول اخالقی، حکمرانی خوب، احترام به 
مسئولیت اجتماعی به  .(2014، 4)گیفره و راتو هازیست، تعهد اجتماعی و پیشبرد ارزشمحیط

ادیه اروپا و سطح جهان و به بخشی از مباحثه یک مفهوم دارای اهمیت روزافزون در اتح
تبدیل شده است. در اتحادیه اروپا  شدنیجهانارچوب هپذیری و پایداری در چرقابت درباره

های مشترک و افزایش احساس ها نیز بیانگر نیاز به ارزشپیشبرد مسئولیت اجتماعی شرکت
به مفهوم آن است که  وحدت و همبستگی است. از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت

مطابق با  کنندکه کار می ییهرجاهای اتحادیه اروپا باید رفتار مسئوالنه در شرکت
تغییرات اقتصادی  های اروپایی و هنجارها و استاندارهای پیشرفته جهانی داشته باشند.ارزش

ای ای بر نهادهگسترده تأثیرهای گذشته اتفاق افتاده و سیاسی و اجتماعی که در دهه
 هاآنهای فرا روی که درگیر یک روند اصالح عمیق برای مواجه با چالش آموزش عالی اروپا

 تأکیدها و ، ابتکارات، توسعه فناوریانیبندانش، جامعه شدنیجهانقرار گرفته است هستند. 
و  دهیسازمانهای، بر مأموریت مؤثرعوامل کلیدی  ازجملهروزافزون بر نیروهای بازار 

این مقاله  .(2010، 5)واسیلسکو و شیوه کارکرد ارائه خدمات آموزشی است ندیساختارب
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ی اروپایی به هادانشگاهدرصدد بررسی این پرسش است که با چه عواملی موجب توجه جدید 
موضوع مسئولیت اجتماعی شده و چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟ در این 
چارچوب مقاله ابتدا مفهوم مسئولیت اجتماعی را توضیح خواهد داد و سپس مسئولیت 

ی عمل کرده را هادانشگاهمسئولیت  یریگشکلبستری برای  عنوانبهاجتماعی شرکتی که 
واهد داد. در بخش دیگر مقاله مسئولیت اجتماعی دانشگاه به مفهوم کلی قرار خ یموردبررس

ی اروپایی به مسئولیت اجتماعی هادانشگاهخواهد شد و آنگاه ضمن بررسی رویکرد  نیبتآن 
ذکر  شدهارائهجدیدترین استاندارهای مسئولیت اجتماعی دانشگاه که از سوی اتحادیه اروپا 

روزافزون به یک مفهوم مهم جهانی و به بخشی از  طورهبمسئولیت اجتماعی  خواهد شد.
تبدیل شده است. یکی از  شدنجهانیدر فضای  آوریتابمباحثه مربوط به رقابتی بودن و 

که از سوی شورای جهانی  است تعریفی ،پرکاربردترین تعاریف از مسئولیت اجتماعی
 عنوانبهشده است. در این تعریف مسئولیت اجتماعی ارائه 6وکار برای توسعه پایدارکسب

با بهبود  زمانهمها به رفتار اخالقی و کمک به توسعه اقتصادی تعهد مستمر شرکت
و نیز جوامع محلی و جامعه  هاآنهای بخشیدن به کیفیت زندگی نیروی کار خود و خانواده

امروزه بسیار  7مسئولیت اجتماعی (.1520)الزیود و هانی،  یک کل تلقی شده است عنوانبه
های حلکمک به توسعه پایدار و ارائه راه دربارهاین مفهوم  فراتر از مفهوم بشردوستی است.

. (2010، 8)واسیلسکو و همکاران محیطی استهای اجتماعی و زیستکنشگرایانه به چالش
ماهیت سازمان از طریق کردن  فرمولهمسئولیت اجتماعی تالشی برای باز  9طبق نظر واالیز

نظریه مدیریت مشترک به سمت اخالقیات، بازتعریف مرزهای سازمانی به نحو نفوذپذیرتر و 
 فراگیر . استیالی(2014)گیفره و راتو،  تر با محیط اجتماعی و طبیعی آن استهمبسته

 توسعه مانند متعددی موضوعات رندهیدربرگ که ساخته متجلی را ایحوزه اجتماعی مسئولیت
 وکارکسب در اخالقیات و اقتصادی پایدار رشد اجتماعی، برابری ،زیستمحیط حفاظت پایدار،
 آن طریق از کاری وضعیت بهبود که سازدمی فراهم وکارکسب برای اساسی زیربنای واست 
 سازمان اجتماعی پذیریمسئولیت و وکارکسب اخالقیات بین دیگر، سویی از. شودمی میسر
 تأثیرات وکارکسب بر تواندیم اجتماعی پذیریمسئولیت. دارد وجود یتنگاتنگ رابطه
 اجتماعی پذیریمسئولیت. است شده ترمهم قبل از تأثیر این امروزه و باشد داشته یریگچشم

 و منفی تأثیر تحمیل ژهیوبه و جامعه ،هاشرکت متقابل روابط مانند موضوعاتی دربرگیرنده
 تواندیم اجتماعی پذیریمسئولیت .است جوامع و افراد بر هاشرکت یهاتیفعال مضر

 خود نفعانیذ منافع بر هاسازمان آن، موجببه که شود گرفته نظر در مفهومی عنوانبه
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 افزایش برای خود تعهدات اختیاری گسترش با بلکه قانونی الزامات با انطباق راه از فقطنه
 به متعالی رویکردی ،هاشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت درواقع. دارند تأکید جامعه به ارزش
 موردنظر را خارجی چه و داخلی چه جامعه، بر سازمان یک اجتماعی تأثیر که است وکارکسب

 و خصوصی دولتی، از اعم ،هابخش تمام آوردن هم گرد آن اصلی هدف و دهدمی قرار
 با اقتصادی منافع سویی هم موجب سوکی از تا است یکدیگر با همکاری جهت داوطلبان،

 و منافع لحاظ به و شود وکارکسب پایداری و رشد توفیق، سبب دیگر سوی از و زیستمحیط
 را آن از گیریبهره ،کندیم ایجاد وکارکسب هر برای اجتماعی پذیریمسئولیت که ارزشی

 شدتبهطی چند دهه اخیر  10مسئولیت اجتماعی شرکتی .(1396 ،)امیری سازدمی ضروری
 های اخیر مسئولیت اجتماعی شرکتی در بین کارکنانقرار گرفته است. در سال موردتوجه

ها و نیز اندیشمندان توجه زیادی به خود جلب کرده است. مسئولیت اجتماعی شرکتی شرکت
ولیت این مسئ چراکهشود های دنیای امروزه تلقی مییک رویه کلیدی برای شرکت عنوانبه

ها و دربردارنده آثار اخالقی و اجتماعی است که موجب تقویت روابط سودمند بین شرکت
 " عنوانبهشود. بسیاری از اندیشمندان مسئولیت اجتماعی شرکتی را سهامداران آن می

ها برای تقویت ارادی عملکرد اقتصادی، اجتماعی و شده توسط شرکتهای انجامفعالیت
دانند. برخی دیگر مسئولیت اجتماعی شرکتی را یک نوع شهروندی یم هاآنمحیطی زیست

های اجتماعی برای کنند که شرکت از طریق آن قادر به انجام فعالیتشرکتی تلقی می
تصریح کرده که  12شاویان (.2018، 11)گونچو و گورگولو شودتقویت توسعه و رفاه جامعه می

محیطی پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکتی مبتنی بر جوانب اقتصادی، اجتماعی و زیست
عملکرد  ارچوب بعدهبعالوه در این چ قرار دهند. مدنظرها باید آن را است که بسیار از شرکت

اخالقی و معنوی شرکت نسبت به ذینفعان و نیز این امر که یک سازمان موفق در یک 
مسئولیت اجتماعی شرکتی خود را  .(2014)گیفره و راتو،  شودم و پایدار موفق میجامعه سال

ها از این طریق امور و یک مفهوم بر عرصه اقتصاد تحمیل کرده است تا سازمان عنوانبه
های خود بر فعالیت تأثیرقرار دهند و مسئولیت  موردتوجهرا  ربطیذموضوعات جوامع 

زیست و جامعه را بر عهده گیرند. با توجه به اینکه حیطمشتریان، شرکا، کارکنان، م
شود که مسئولیت های تجاری در وهله اول در پی کسب سود هستند مالحظه میسازمان

، امروزه این وجودآورند. با بر پایه میزان سودی استوار است که به دست می هاآناجتماعی 
گیرند بلکه مفاهیم ورد ارزیابی قرار نمیها تنها بر مبنای میزان سودآوری خود مدیگر شرکت

های نوین باهدف ایجاد شرایط کار مساعد در پاسخگویی به تحوالت جدید در جنبه
شده ی که در تعاریف ارائهیهاتفاوت رغمبهظهور کرده است.  هاآنمدیریتی، اقتصادی و فنی 
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هرم  عنوانبهسیم آنچه با تر 1399کارول سال ، شده استاز مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه
های مفهومی فائق آمده است. هرم مسئولیت اجتماعی کارول معروف شده بر این تفاوت

سطح( مسئولیت اقتصادی، قانونی، اخالقی و بشردوستانه عنصر )کارول دربردارنده چهار 
 .شوداست. این عناصر از قاعده هرم شروع و به رأس آن ختم می

 

 اجتماعی. هرم مسئولیت 1شکل 

 
ها با عملکرد منفعت ها دربردارنده آن دسته از مسئولیتمسئولیت اقتصادی: این مسئولیت

کند، به سطح باالی بخشد، تقویت میسازی است که مزیت نسبی سازمان را استمرار می
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گذاری طریق سرمایه رساند و موفقیت واحدهای اقتصادی را ازعملیاتی می یکارآمد
ها شامل آن دسته از های قانونی: این مسئولیتمسئولیت کند.سودبخش تضمین می

حساسیت  ازجملههایی است که با اجرای قوانین و همخوانی با مقررات دولتی مسئولیت
ت کردن از قوانین جامعه مرتبط یالمللی و نیز تبعای و بینداشتن به مقررات محلی، منطقه

های مسئولیت آید.از قوانین به دست نمی گیریدر کناره است. موفقیت یک واحد اقتصادی
ارچوب هاخالقی: این به معنای آن است که کار یک سازمان یا یک واحد باید در چ

های مثبت جامعه و استاندارهای شهروندی خوب و مطابق با قوانین و مقررات و عادت
عملکرد های بشردوستانه: به معنی همگرایی عملکرد واحدها با مسئولیت اخالقی باشد.
کمک به  و های داوطلبانههای انسان دوستانه و بشردوستانه از طریق فعالیتمطابق با جنبه

مسئولیت  .(2017، 13است )بخاریهای فرهنگی و کمک به افزایش کیفیت زندگی برنامه
است که هدف آن تقویت جایگاه،  یمیخودتنظیک الگوی شرکتی  درواقعاجتماعی شرکتی 

رکت از طریق افزایش تعامل شرکت با محیط اجتماعی و فیزیکی آن احترام و مشروعیت ش
ای نقش مهمی برای مسئولیت اجتماعی های ارتباطی و شبکهدر انظار عمومی است. رویه

تری از افراد های بزرگشرکت در میان گروه موردنظرهای گسترش پیام منظوربهشرکتی 
ازمانی و اجتماعی مستلزم ایجاد یک کند. پیشبرد تحوالت سازمانی تغییرات سکمک می

مسئولیت اجتماعی شرکتی است که مشوق الزم برای همکاری افراد داخل و  مؤثرراهبرد 
واحدهایی که با جامعه ارتباط  عنوانبهها خارج از آن را فراهم کند. این امر در مورد دانشگاه

ها موجب اجتماعی شرکتاهمیت مسئولیت . (2018)گونچو و گورگولو،  دارند نیز صادق است
ایزو این خصوص با عنوان  به ارائه یک راهنما در 14شده تا سازمان جهانی استانداردسازی

کند. راهنمای مسئولیت اجتماعی این سازمان برای همه نوع سازمان اعم از  اقدام 2600015
در خصوص مسئولیت اجتماعی به  26000ایزو  عمومی، خصوصی و غیردولتی کاربرد دارد.

 .کندهای زیر را ارائه میها راهنماییسازمان
موضوعات ، های عملکرد منصفانهرویه، زیستمحیط، های پرسنلیرویه، مدیریت سازمانی

ی وستهیپهمبهاضافه دو مفهوم  به مشارکت و توسعه جامعه، کنندگانمربوط به مصرف
 این موارداجتماعی از  مسئولیت 26000طبق ایزو . وابستگی متقابلو  رهیافت کل گرایانه

توانایی جذب و حفظ کارگران یا اعضا، ، نامی و شهرتخوش، مزیت نسبی. کندحمایت می
دیدن ی، ورنگهداری روحیه کارآفرینی، تعهد و بهره، کنندگانیا مصرف مشتریان
ها، رسانهها، ها، دولتروابط با شرکتی و گذاران، مالکان، خیران، حامیان و جامعه مالسرمایه
همچنین  کنند.ای که در آن عمل میکنندگان، نمایندگان مجلس، مشتریان و جامعهعرضه

                                                 
13 Bokhari 
14 International Organization for Standardization )ISO) 
15 ISO 26000 
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 به شرح زیر اعالم شده است. 26000هفت اصل مسئولیت اجتماعی شرکتی طبق ایزو 
احترام به ، احترام به منافع ذینفعان، رفتار اخالقی، شفافیت، پذیریپاسخگویی و مسئولیت

ها از دانشگاه. احترام به حقوق بشرو  المللیاحترام به الگوهای رفتاری بین، حاکمیت قانون
های در عرصه تولید دانش و توسعه تخصص جوامعشانمنظر اهداف چندگانه نقش حیاتی در 

سنتی با این نقش مرتبط بودند چندوجهی  طوربههایی که کنند. وظایف و فعالیتالزم ایفا می
از خارج  گرفتهنشئتروندها، تقاضاها و انتظارات  تأثیرتحت  شدتهبهستند و در دهه گذشته 

است که  انیبندانشاند. یک عنصر مهم در این زمینه ظهور جهانی اقتصاد دانشگاه قرارگرفته
حال اهمیت سیاسی یک نهاد کلیدی دانش آشکارتر کرده است. درعین عنوانبهها را دانشگاه

ها بر فرایندهای اولیه آموزش و ل داخلی سنتی دانشگاهکنتر بنیاندانشمفهوم اقتصاد 
موفق نیازمند یک  بنیاندانششود که اقتصاد را با چالش مواجه کرده است. گفته می پژوهش

 است؛ یعنی دانشگاهی که نیازهای جامعه را در مدیریت فرایندهای اولیه گراتربروندانشگاه 
تر با شرکای اجتماعی مختلف مشارکت کند. آگاهانه طوربهقرار دهد و  مدنظرجدید  طوربه

)ماسن و  زیادی بر روابط بین دانشگاه و جامعه دارد تأثیرآشکار  طوربهاین تحوالت 
بر  تأکیدای با حال حاضر اهمیت تعهد اجتماعی در عملکرد حرفه در .(2019، 16همکاران

 ترپررنگیت اجتماعی دانشگاه ها در کمک به توسعه پایدارتر از طریق مسئولنقش دانشگاه
شده است. مسئولیت اجتماعی دانشگاه عبارت است از توانایی دانشگاه در تدوین و اجرای 

های خاص با استفاده از چهار فرایند مدیریت، آموزش، ای از اصول کلی و ارزشمجموعه
القی، پژوهش و گسترش از طریق ارائه خدمات آموزشی و انتقال دانش بر مبنای اصول اخ

 اگرچههای جامعه. زیست، مدیریت اجتماعی و ترویج ارزشحکمرانی خوب، احترام به محیط
ای دارد اما مستقیمی بر آینده جهان برای تعلیم افراد و رهبران حرفه تأثیردانشگاه 

های تواند آموزش دانشجویان را طبق واقعیتحال یک بازیگر اجتماعی است که میدرعین
 .(2014)گیفره و راتو،  پذیر کندبرد و دانش را برای همه دسترسی اجتماعی به پیش

های مختلف همچون نیاز به تقویت تعهد مدنی و مسئولیت اجتماعی دانشگاه شامل عرصه
شهروندی فعال، ارائه خدمات به اجتماع از طریق مشارکت و توسعه جامعه، کمک به توسعه 

به مسائل، ایجاد یک حس شهروندی مدنی از های اخالقی اقتصادی و ملی، ایجاد رهیافت
، شانیمحلطریق تشویق دانشجویان، اساتید و کارمندان به ارائه خدمات اجتماعی به جوامع 

محیطی برای توسعه پایدار محلی و جهانی، توسعه منابع انسانی محلی و افزایش تعهد زیست
کیفیت برای ملت و باهای جهانی، گسترش دانش بشر از طریق انجام پژوهش و ارائه آموزش

از بین تعاریف مختلفی که برای مسئولیت اجتماعی  .(2014)الزیود و هانی،  بشریت است
ارائه کرده  2007در سال  شده تعریفی که فرانسیس واالیزهای اخیر ارائهدانشگاه در سال

                                                 
16 Maassen et al 
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عریف مسئولیت در این ت شده و از اعتبار بیشتری برخوردار گردیده است.واقع موردقبولبیشتر 
های جامعه دانشگاهی یک سیاست عدالت اخالقی در فعالیت "اجتماعی دانشگاه 

دانشجویان، اساتید و کارمندان( از طریق مدیریت مسئوالنه تأثیرات آموزشی، دانشی، کاری )
محیطی دانشگاه در یک گفتگوی مشارکت جویانه با جامعه برای ایجاد توسعه و زیست

خود برای ارائه یک  مرحلهبهمرحلهتلقی شده است. واالیز و همکارانش در تالش  "پایدار
یک چارچوب مفهومی  2009نه مسئولیت اجتماعی دانشگاه در سال راهنمای مفصل در زمی

ها، بیانگر پای بندی دانشگاه به پروژه کهتعهد . دارای چهار مرحله زیر را ارائه کرده است
کمی و کیفی  یعنی وجود ابزاریکه خود ارزیابی  های موسسه است.و ارزش هامأموریت

مدیریت سازمانی، آموزش، پژوهش و مشارکت ) برای ارزیابی چهار عرصه کلیدی دانشگاه
ریزی های دانشگاه و برنامهپذیرش به معنی تأیید نتایج ارزیابی علیه مأموریت. اجتماعی(

وجود  که یعنی پاسخگوییو  های مسئولیت اجتماعیهای بهبود و اجرای پروژهعرصه
 .(2012، 17)الوارز و لوزانو های بهبود در موسسههایی برای ارزیابی و ابالغ نتایج پروژهایده

 نتایج

 در اروپا مسئولیت اجتماعی دانشگاه
 یی خارجی همچونهاچالشو ظهور  المللنیب نظام تیماه در راتییتغدر سه دهه اخیر 

 یشرکا یسو از یاقتصاد یهارقابت دیتشد ،یجهان اقتصاد تیماه رییتغ ،شدنجهانی
در  یاجتماع-یاقتصاد یهاچالش بروز و سوکی از یاقتصاد بحران یامدهایپ و هیاتحاد

 جامعه یسالکهن ،یکاریب نرخ شیافزا ن،ییپا یاقتصاد رشدداخل اتحادیه اروپا همچون 
 اروپا هیاتحاد تا شد باعث گرید یسو از یانرژ منابع کمبود و ییهوا و آب راتییتغ اروپا،

 کالن اقتصاد در تحول سویبه و کند دیترد خود یاقتصاد یهااستیس یکارآمد به نسبت
همچنین خود عرصه آموزش عالی نیز دچار تحوالتی شد که در کنار الزامات  .کند حرکت

. تحوالت سریع خارج از کردیمضروری  ازپیشبیشمتحول کردن آن را  ،خارج از این بخش
ی آموزش عالی در اروپا گذاشت هااستیسعمیقی بر تحول  تأثیرآموزش عالی که  یعرصه

با ظهور انقالب دیجیتال کاربرد  :تحوالت فناورانه به شرح زیر برشمرد: توانیمرا 

تحوالت . دیجیتالی شدن به نیاز اساسی برای جوامع تبدیل شد کالًی دیجیتالی و هایفناور
ی ثباتیببه کوچک شدن طبقات متوسط و رشد  کهنحویبه هاینابرابررشد  اجتماعی:

رفاهی سنتی، پیر شدن جمعیت، رشد کاهش جمعیت،  هادولتطبقاتی انجامید، بحران 
ی سبک زندگی، بحران پناهندگان ازجمله رشد سریع تعداد هاچالشافزایش بیکاری جوانان، 

                                                 
17 Álvarez & Lozano 
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 تحوالت سیاسی: در بسیاری از کشورهای اروپایی. هاآنبه  هادگاهیدو نیز سخت شدن  هاآن
، افزایش هایدمکراسی پوپولیستی، به چالش کشیده شدن وضع موجود و هایدئولوژیاظهور 

 تحوالت. کاهش اجماع بر اصول اساسی سیاسی و اجتماعی و انهیگراافراطی هاخشونت
، تشدید ییگرا تیحماخارج شدن آهسته از رکود اقتصادی و بحران مالی ، ظهور  اقتصادی:

 دربارهمتناقض  شدتبهی هادگاهیدوجود  و ی صنعتی قدیمی و نوظهورهاقدرتتنش میان 
ی فرهنگی هاارزشظهور نوعی فرهنگ واپسگرایانه به  تحوالت فرهنگی: .شدنجهانی
 کهیدرحالحرکت اتحادیه اروپا به سمت آینده جدید  ی:امنطقهتحوالت  .شدهمنسوخ

ی جدید هاموجی ریگشکل مانند رو به رشد است تربزرگی در درون اروپای هاتنش
 اجتماعی ارچوب، بعدهدر این چ .(1398)صباغیان،  های برگزیتچالش شدن وجهانی
وزیران  یهاهیاعالم در بود، غایب 1999 سال در بولونیا اعالمیه شروع در که عالی آموزش

 اصلی موضوع یک به( 2009) لوون و( 2007) لندن آموزش عالی عضو فرایند بولونیا در
 در .بود همه شهروندان توسط اروپا عالی آموزش در مشارکت افزایش آن هدف و شد تبدیل

و آگاه  حساس خود "اجتماعی بعد" اهمیت به نسبت اروپایی یهادانشگاه بیشتر این راستا
و  گذاریسیاست یهاتیاولو در موضوع کردن این مطرح برای را اقداماتی و اندشده

. در پاسخ به نیازهای روزافزون به مشارکت دانشگاه در جامعه و انددادهقرار  روزانه هایبرنامه
های اروپا، کمسیون اروپا بستر اجرای یک عمل بر اساس مسئولیت اجتماعی در دانشگاه

پروژه با عنوان مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا را فراهم کرد. این طرح یک مدل 
دانشگاه در بلندمدت ایجاد کرد. این طرح با استفاده اروپایی برای تقویت مسئولیت اجتماعی 

های سراسر های خوب در دانشگاههای رویهآوری نمونهاز یک رهیافت پایین به باال به جمع
اروپا اقدام کرد و سپس بر اساس آن مجموعه کامالً جدیدی از استانداردهای شاخص بنا 

لیت اجتماعی دانشگاه در سراسر منطقه نهاد. این استانداردها یک چارچوب مرجع برای مسئو
یک صالحیت  عنوانبهآموزش عالی اروپایی است که مطابق با مسئولیت اجتماعی دانشگاه 

های اروپایی در چهار عرصه پژوهش، آموزش، کمک به یادگیری و محوری دانشگاه
ارچوب هاین طرح ایجاد یک چ یقرار گرفته است. هدف عمده مدنظرمشارکت اجتماعی 

های اروپایی از منظر مسئولیت اجتماعی برای سازی بین دانشگاهاروپایی بود که به شبکه
های همچون و مبادله تجربیات سیاستی و عملی در عرصه هاآنتقویت عمل اجتماعی 

های اقدام منصفانه، موضوعات زیست، رویههای پرسنلی، محیطحکمرانی سازمانی، رویه
 معه و توسعه و حقوق بشر و شهروندی دمکراتیک کمک کندمشتری مداری، مشارکت در جا

 .(2017، 18)دیما

                                                 
18 Dima 
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 استانداردهای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اروپا
ای از استانداردها در زمینه مسئولیت اجتماعی های اتحادیه اروپا برای تدوین مجموعهتالش

تکنیک بخارست ظهور کرد. نتایج های اروپایی در قالب یک طرح توسط دانشگاه پلیدانشگاه
جدیدترین  عنوانبهشده حاصل از این طرح که با کمک مالی کمسیون اروپا انجام

شود. این استاندارها که چهار اجتماعی دانشگاه در اروپا شناخته می استاندارهای مسئولیت
حوزه پژوهش، آموزش، حمایت از یادگیری و مشارکت اجتماعی؛ حکمرانی؛ پایداری 

 شود به شرح زیر است.های منصفانه را شامل میمحیطی و اجتماعی و رویهزیست

 پژوهش، آموزش، حمایت از یادگیری و مشارکت اجتماعی

های آموزش عالی تحت تأثیر های آکادمیک اصلی موسسهبرای تضمین اینکه فعالیت
ها و اصول مسئولیت اجتماعی باشد، موسسه باید به این موارد عمل کند. تضمین ارزش

آزادی آکادمیک برای کارکنان و دانشجویان، دسترسی گسترده و متنوع به آموزش در 
مدیریت پذیرش دانشجویان به شیوه شفاف و عادالنه با العمر، چارچوب تعهد به آموزش مادام

استفاده از معیارهای عینی برای اعالم تصمیمات گزینش و فراهم نمودن بستر بازخورد 
منابع مالی عمومی که  اند، تضمین اینکهقرار نگرفته رشیموردپذسازنده از سوی کسانی که 

شده مصرف برای هدف تعیین یافتهبرای کمک به آموزش و شهریه دانشجویان اختصاص
های اخالقی و دارای مسئولیت های درسی توسط پژوهششده است، الزام به اینکه برنامه

زمان از ویژگی داشتن تفکر، تصمیم سازی، آموختگان آن همو دانش هاجتماعی شکل گرفت
 شهروندی فعال و توانایی اشتغال مستند محور برخوردار است، پذیرش یک رهیافت یاد

محور برای آموزش و حمایت از دانشجویان و تضمین استفاده از ارزیابی و بازخورد  –دهنده 
های درس برای تقویت یادگیری، تسهیل یادگیری همکارانه و مستقل که فراتر از کالس

الملل و حمایت از شود، فراهم نمودن همکاری بیناست و به درون جامعه منتهی می
های اخالقی برای پژوهش، جویان و پرسنل، اعمال پروتکلفرامرزی دانش وانتقالنقل

وگو بین جامعه پژوهش، عامه مردم و های وابسته، تسهیل گفتآموزش و فعالیت
گذاران برای مرتبط کردن پژوهش با مسائل دنیای واقعی و بهبود بخشیدن به کمک سیاست

 ی مشارکت عمومیهابه جامعه از طریق دسترسی آزاد به نتایج تحقیقات و فعالیت

 حکمرانی

ها و فرایندهای موسسه ، راهبرد، رویهیمشخطاصول مسئولیت اجتماعی از طریق 
عنصر الینفک پاسخگویی مدیریت و  عنوانبهگیرد. این موارد و توجه قرار می مورداحترام

این موارد را انجام دهد.  لذا موسسه باید ردیگیبرممشارکت ذینفعان تمامی سطوح را در 
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های ای و پروتکلنوعی فرهنگ مسئولیت اجتماعی با استاندارهای باالی اخالقی و حرفه
های کارکنان و شناسایی رسمی تشکل، روشن برای پیشگیری از تضاد منافع ترویج کند

ها و اجازه دادن گیریحکمرانی و تصمیم یک شریک در عنوانبه هاآندانشجویان و توجه به 
، های مشورتی آنیا موارد مشابه( و کمیته) سهیرئئتیهرای حضور در ب هاآنبه نمایندگان 

و مدیریت  سهیرئئتیهیک تعهد محوری از سوی  عنوانبهتضمین اینکه مسئولیت اجتماعی 
 موردتوجههای ساالنه ارشد تلقی شود و اینکه عملکرد مسئولیت اجتماعی در گزارش ارزیابی

ها از جهت تضمین ی تهدیدات و پیامدهای فعالیتتالش مستمر برای ارزیاب، قرار گیرد
اخالقی  ازنظر هاگذاریسرمایههدایت مسئوالنه ، با قوانین و استاندارها مربوطه هاآنمطابقت 

های مشارکت فعاالن در شبکه، و اجتماعی با گزارش دهی جامع عمومی معیارها و تصمیمات
های حاصله در زمینه دستیابی به پیشرفت دربارهگزارش دهی ه، مسئولیت اجتماعی مربوط

ها، های داخلی و خارجی، شکایتانتشار نتایج بررسیو  مسئولیت اجتماعی شدهاهداف تعیین
 هاآنهای آکادمیک و منابع مالی و محل مصرف دادرسی

 محیطی و اجتماعیپایداری زیست

های خود د فعالیتتمام ابعا محیطی درمحیطی و تنوع زیستموسسه به پایداری زیست
ارزیابی تصمیمات متعهد باشد. اقدامات الزم برای  استفاده از کاالها، خدمات و کار ازجمله

تضمین اینکه . تضمین اینکه تعهداتش عملی شده را انجام دهد و به موارد زیر توجه نماید
یا چرخه  هازیست ناشی از فعالیتمنفی بر محیط تأثیرهرگونه  هاآنهای ها و رویهسیاست

یک برنامه بهبودسازی مستمر که ، توسعه پایدار را تقویت کند، رساندتأمین را به حداقل می
، کمتر تولید کنند ترمصرفکمتر، ، همبستهپایدارتر، ترپاکهای حرکت به سمت فعالیت

 های پایداری زیست محیط و ارزیابی خطرات و اقدامات مربوطگزارش، ضایعات را ارائه دهد
های استفاده از فناوری، کند مستمر منتشر طوربهزیست و اجتماع و زنجیره تأمین را یطمح

تأمین مسئوالنه و ، مصرف انرژی را ترویج کند ازلحاظ مصرفکمزیست، دمساز با محیط
پایدار نیازها، انتشار یک راهنمای اخالقی و رفتاری برای تصمیم سازی در زمینه تأمین 

ه دربردارنده حقوق کارگران و اصول تجارت منصفانه و تقویت مسئولیت نیازها و تدارکات ک
تضمین احترام و رعایت حقوق ، بر زنجیره تأمین باشد مؤثردر موارد  یآورتاباجتماعی و 

تضمین اینکه همه و  المللی مبازره با فسادو الزامات داخلی و بین بشر، حاکمیت قانون
کند و در هر موقعیت ممکن المللی به توسعه انسانی و اجتماعی کمک میهای بینفعالیت

 قرار دهد. مدنظرمنازعات را  وفصلحلفقر، کیفیت زندگی، پیشرفت صلح و تقویت 

 منصفانه هایرویه
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ها رویه و هاموسسه عدالت و برابری کارکنان، دانشجویان و عند االقتضا سایر افراد و سیاست
گرایی و تنوع کثرت عدالتی تضمین کند. لذا موسسه بایدرا باهدف جلوگیری از تبعیض یا بی

های رویه، نظر از سن، فرهنگ، نژاد و جنسیت تضمین کندرا تقویت کند و برابری را صرف
ا آزاد، شفاف، منصفانه و عادالنه استخدام و ترفیع کارکنان را از طریق اقدامات مثبت ر

و عمل قرار دهد و توسعه منابع انسانی جامع هماهنگ با مسئولیت اجتماعی را  موردتوجه
 و مشاوره ارتباط، جامع هایپروتکل کارکنان، هایاتحادیه با مذاکره طریق از، ارائه کند

 جسمی، سالمتی امنیت، کند سازیپیاده را موارد این و کند ایجاد را با کارکنان مذاکره
، بخشدمی ارتقا قانونی شرایط حداقل از باالتر را دانشجویان و کارکنان روانی و اجتماعی

تضمین  را منصفانه و شرایط مساوی و عادالنه پرداخت کند،می ترویج را فرصت برابری
پذیر و فعاالنه اقداماتی برای جلوگیری از نابرابری از طریق توسعه شغلی انعطاف کند ومی

 قوانین با مطابق حداقل کار شرایط که کندمی تضمین، دهدمی های پیشرفت انجامفرصت
المللی کار جمعی و استانداردهای اجرایی سازمان بیندسته یهانامهتوافق داخلی، ربطذی

کار از ثابت به موقت  وضعیت نیروی شدنلیتبدباشد و همه تالش خود را برای جلوگیری از 
دارای ، بگذارد احترام جمعیدسته زنیچانه به و کند تضمین را هایاتحادیه آزادی، انجام دهد

 و شکایات که کند تضمین و باشد عادالنه و شفاف انضباطی هایهای شکایات و رویهرویه
موارد  برای احتمالی مجازات، گیردقرار می رسیدگی و عادالنه مورد سریع انضباطی موارد
کنندگان  افشا و کندمی را منتشر آن با مرتبطموارد  یا اخالقی شده نقض الزاماتاثبات

 و دانشجویان اضافی نیازهای رفع برای ایحرفه پشتیبانی خدمات، کند محافظت خطاکاران
 با خود ازیموردن تهیه و خرید موارد سیاست مورد در، دهد ارائه معلولیت دارای کارکنان

 خرید هایگیریتصمیم رسانیاطالع برای تحقیقات از و برقرار کند ارتباط کنندگانتأمین
 کند. استفاده خود

 گیرینتیجه
کنند و نیز ها امروزه در آن عمل میشرایط متغیری که دانشگاهاین مقاله نشان داد که  

های دولتی و عمومی از ها و حمایتهایی همچون گسترش وسیع، کاهش هزینهچالش
شدن، تجاری شدن و افزایش ویژگی  المللیها، متنوع شدن منابع مالی، بیندانشگاه

و  های اطالعاتی و ارتباطاتیتوسعه فناوری تأثیرهای آموزش عالی تحت کارآفرینی موسسه
آموزش  هایموسسههای درسی برای هماهنگ شدن با نیازهای بازار کار که اصالح برنامه

کادمیک، تغیر نقاط ها، آزادی آعالی با آن مواجه هستند بر کیفیت آموزش، استقالل دانشگاه
گذاشته است. در  تأثیرهای اجتماعی دانشگاه در قبال جامعه تمرکز دانشگاهیان و مسئولیت

ی امنطقه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی فرهنگی و فناورانه،از تحوالت  ایمجموعه اروپا نیز
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 و حساس خود "اجتماعی بعد" اهمیت به نسبت اروپایی یهادانشگاه تا است موجب شده
و  گذاریسیاست یهاتیاولو در موضوع کردن این مطرح برای را اقداماتی و آگاه شوند

. در پاسخ به نیازهای روزافزون به مشارکت دانشگاه در جامعه و انددادهقرار  روزانه هایبرنامه
های اروپا، کمسیون اروپا بستر اجرای یک عمل بر اساس مسئولیت اجتماعی در دانشگاه

عنوان مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا را فراهم کرد. این طرح یک مدل پروژه با 
اروپایی برای تقویت مسئولیت اجتماعی دانشگاه در بلندمدت است که با استفاده از یک 

های سراسر اروپا های خوب در دانشگاههای رویهآوری نمونهرهیافت پایین به باال به جمع
س بر اساس آن مجموعه کامالً جدیدی از استانداردهای شاخص بنا و سپ است اقدام کرده

ارچوب مرجع برای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در سراسر ه. این استانداردها یک چه استنهاد
یک  عنوانبهمنطقه آموزش عالی اروپایی است که مطابق با مسئولیت اجتماعی دانشگاه 

عرصه پژوهش، آموزش، کمک به یادگیری  های اروپایی در چهارصالحیت محوری دانشگاه
ارچوب هاین طرح ایجاد یک چ یقرار گرفته است. هدف عمده مدنظرو مشارکت اجتماعی 

تقویت  بههای اروپایی از منظر مسئولیت اجتماعی سازی بین دانشگاهشبکه با تااروپایی بود 
همچون حکمرانی  ییهاتجربیات سیاستی و عملی در عرصه یو مبادله هاآنعمل اجتماعی 
های اقدام منصفانه، موضوعات مشتری زیست، رویههای پرسنلی، محیطسازمانی، رویه

 مداری، مشارکت در جامعه و توسعه و حقوق بشر و شهروندی دمکراتیک کمک کند.
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Social responsibility of universities in the European Union 

 

This paper seeks to examine the question how the new developments in higher 

education in Europe and the universities and institutes of higher education in 

European countries change the role of these institutions, especially in terms of 

aligning with the needs of society and meeting their social responsibilities and 

what is their social impact and what standards has resulted in In this context? 

The paper's findings show that the European model of strengthening university 

social responsibility using a bottom-up approach collects examples of good 

practice in universities across Europe and then builds on a whole new set of 

benchmark standards as a reference framework for social responsibility. The 

University is established in four areas of research, education, learning assistance 

and social participation throughout the European Higher Education Area. The 

main purpose of this European framework is to help network between European 

universities from the perspective of social responsibility to strengthen their 

social action and exchange political and practical experiences in areas such as 

organizational governance, personnel procedures, environmental protection, fair 

action, customer orientation, community participation and Development and 

human rights and democratic citizenship. 
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