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 دهیچک

، شااه  نن هتاتی  هافناوریجوامع در  روزافزونفت با ظهور انقالب صنعتی چهارم و پیشر
 انا مح ود فعالیت محلی و ملی خود پا را فراتر گذاشته یاز حیطه هاشرکتو  هاسازمانکه 

و خارج از تمام مرزهای جغرافیاایی اابلیات ارا اه  ان برداشتهجهانی گام  ترعیوسو در حیطه 
سار مناابع و  بار یریپاذراابت، متئله هاسازمان ش نیجهانکاال و خ مات خود را دارن . با 

و جامعه در  هاسازمان نیب یتعارضاته و همین موضوع سبب است  امکانات نیز ش ت گرفت
 ینلودگو  ی یاس یهاباران ن،یزم یکره. گرم ش ن ش ه است یطیارتباط با موضوعات مح

 یناهیهزفراتار رفتاه و عناوان  یهتتن  کاه از حالات خصوصا ییهانهیهز ازجملهشهرها 
در ایان  .و جامعه به وجاود نوردنا  هاسازمان نیرا ب یگرفتن  و تعارضات خود را به یاجتماع

ابعااد توساعه و ای، پژوهش با مرور مطالعات موجود با اساتفاده از رو  مطالعاات کتابناناه
 یساازفرهنگنماد  عنوانبهدانشگاه  خصوصبه هاسازماناجتماعی  پذیریمتئولیتترویج 
 افازارنرمیک نمودار شش بع ی، م ل ذهنی باا  در االبانتها بررسی ش ه است و در جوامع 
 بن ی و ارا ه ش ه است.مپ دستهماین 
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 مقدمه

 نیچننیابه مالک اشتر  نیرالمؤمنیام 53اجتماعی در نامه  پذیریمتئولیت هایباراهاولین 
که اصالح هر یک جز با  باشن یمگوناگون  یهاگروهای مالک ب ان مردم از  " نم ه است:

از  ترابلیا شای  خیلی  "نیتت  ازینیباز دیگری  هاگروهاز  کیچیهدیگری امکان ن ارد و 
اجتماعی در نموزه های دینی همچون  پذیریمتئولیت ،نظریات مطرح دانشمن ان اروپایی

ج ایی سازمان از محیط  هرحالبه. شودمیو ... در اسالم مشاه ه  واف، زکات، خمس
ننان به متا ل اجتماعی  یالتفاتیباجتماعی و مشغول ش ن م یران به اه اف سازمانی و 

موجب گشوده ش ن بابی ج ی  در م یریت تحت عنوان متا ل اجتماعی یا متئولیت 
موضوع  1953پژوهش خود در سال  در 3باون و جانتون (.1398، )سی  جوادین اجتماعی ش 

در  وکارهاکتبکه  دارن میدر پژوهش خود عنوان  هاننرا مطرح کردن .  یاجتماع تیمتئول
هتتن  جامعه ارار دارن ، پاسنگو  هایارز که در متن اه اف و  هاییفعالیت یریگیابال پ

دریافتن  که  ش هانجام( در بررسی مطالعات 2009) 5(. کافمن و همکاران2001 ،4مایگنان)
سوددهی  ان پای اری محیطی و اجتماعی پرداختهمربوط به  هایفعالیتکه به  ییهاگروه

منافع  شودمیمربوط به متئولیت اجتماعی انجام شود،  هایفعالیتبیشتری دارن  و اگر 
سودنوری و فرهنگ سازمان  درزیادی برای جامعه و سازمان در نظر گرفت که این خود 

بر جامعه و  هاسازمان تأثیر امروزه (.2009، )کافمن و همکاران گذاردمیمثبتی  أثیرت
از نگاه کالسیک  هاسازمانتا  ش هاین موضوع سبب  و بر کتی پوشی ه نیتت زیتتمحیط

و نگاه خود را به  بردارن دستو منفعت سهام اران بنا ش ه بود  یسودنورخود که تنها بر 
که ننان را متئول در برابر  یامتئله .اجتماعی معطوف نماین  یپذیرمتئولیتمتئله 

 ی. جامعهده یمارار  زیتتمحیطشان در برابر جامعه و هایفعالیتپاسنگویی و شفافیت 
 ننان هایفعالیتحال حاضر این تواع را دارن  تا در برابر اثراتی که  یهاسازمانکنونی نیز از 

در  پاسنگو باشن . گذاردمی یطیمحتتیز، فرهنگی و ااتصادیه ابعاد منتلف اجتماعی، ب
ه اجتماعی نوعی مشارکت در توسعه پای ار در نظر گرفت پذیریمتئولیتحقیقت ه ف 

 ،یاجتماع ناخواستهعوااب  ینهیدرزم هاینگران جیاز نتا یکی عنوانبهکه  شودمی
  یپ  یعیو مصرف منابع طب یرش  ااتصاد ت،یجمع عیاز رش  سر یو ااتصاد یطیمحتتیز

 تأثیر نینن بر جامعه و همچن تأثیر ازنظرسازمان  کیعملکرد  .(1394 حتینی،است ) نم ه
ادامه  ینن برا ییسازمان و توانا یکل عملکردمه  در سنجش  یعامل ،زیتتمحیطنن بر 

ابعاد اصلی این است که  سؤاللذا در این پژوهش  است مؤثر طوربهخود  یهاتیفعال
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ک ام است. در این راستا  زیتتمحیطاجتماعی دانشگاه نتبت به جامعه و  پذیریمتئولیت
 .شون یم بن یدسته 6ماین مپ افزارنرممنابع موجود مطالعه و با استفاده از 

 شناسیروش
ی اکتابنانهی اطالعات این تحقیق از نوع نورجمعاین تحقیق از نوع کاربردی است. منبع 

ی تحقیق تحلیل محتوا و ابزار نشان دادن خروجی تحقیق استفاده از شناس رواست. 
 است. ماین مپ افزارنرم

 نتایج
یا سازمان به کمک به توسعه ااتصادی پای ار از طریق  وکارکتبتعه   متئولیت اجتماعی

برای بهبود است که های محلی و عمومی ، نهادهاخانوادهکار تیمی با کارکنان، سهام اران، 
 یو ه  برای توسعه هاسازمانکه ه  برای  یی استهارو کیفیت زن گی با استفاده از 

مجموعه وظایف و  متئولیت اجتماعی. (1398)سی جوادین،  باش ثمر جامعه مفی  و مثمر
 ننکه در  یاجامعهتعه اتی است که سازمان بای  در جهت حفظ و مراابت و کمک به 

 .(1992 ،7نجام ده  )بارنی و گریفین، اکن یمفعالیت 

تعه  به  یدارا هاشرکتمفهوم است که  نیا 1980جونز  ازنظر 8یشرکت یاجتماع تیمتئول

 ااروپ ونیتیکم. از سهام اران هتتن  که فراتر از اانون و اراردادها است ریغ جامعه یهاگروه
 یو بهبود داوطلبانه اثرات اجتماع تیجهت ه ا یرا روش یشرکت یاجتماع تیمتئول (2001)

 .نموده است فیتعر نفعانیذسهام اران و  یبرا ارز  جادیا یدر راستا هاشرکت یطیو مح
پس از جلتات متع د میان  2010در سال  26000 زویا ،9استان ارد یالمللنیبموسته 

یی داوطلبانه در استان ارد راهنما 26000ایزو سهام اران منتلف در سراسر جهان منتشر کرد. 

  برای استفاده در هر نوع سازمانی طراحی ش ه است. که است اجتماعی  هایمتئولیت

 برای نن  یسازادهیپتا با  نوردیم به وجوداین فرصت را  وکارکتب رهبران برای طورنیهم
و سازگاری با  ااتصادی، اجتماعی خود ازلحاظبهبود پای اری  جهت خود اا امات
 .کنن  یزیربرنامه زیتتمحیط

 : از ان عبارتاستان ارد  نیدر ا یاجتماع تیاصول متئول

 دارد پاسنگو  زیتتمحیط ایکه بر جامعه  یراتیتأثدر مقابل   یسازمان با کی: ییپاسنگو
 .باش 
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 شفاف باش .زیتتمحیطبر جامعه و  هافعالیت اثر ازنظر  یسازمان با کی ت: گزار یشفاف ، 

 باش  یدارامانتع الت و  ص اات، یهیپابر   یسازمان با کی: رفتار یرفتار اخالا. 

 هاننخود احترام گذاشته و به  نفعانیبه منافع ذ  یسازمان با کی: نفعانیاحترام به منافع ذ 
 پاسخ ده .

 یاانون اجبار تیابول کن  که احترام به حاکم  یسازمان با کیاانون:  تیاحترام به حاکم 
 است.

 اانون، به  تیحاکم تیرعا نیدر ع  یسازمان با کی: المللیبین یرفتار یهنجارها احترام به
 احترام بگذارد. المللیبین یرفتار یهنجارها

  :بشناس  تیبه رسم رابه حقوق بشر   یسازمان با کیاحترام به حقوق بشر. 

 (CSR) شرکتی پذیریمسئولیتبرخی از تعاریف در حوزه  .1جدول 
 

 (1970)  منیفر
و همکاران  کافمن
(2009) 

CSR ابعاد اجتماعی و  جیای از نتامجموعه عنواناست، نه به ن یفرن کیعنوان به
 توسعه انتانی وتماعی و رش  جوکار مربوط به رفاه اکتب اخالای

WBCSD, 1999 

as cited in 

Aravossis, 

Panayiotou & 

Tsousi, 2006 

است از رفتار  عبارت شرکتی یاجتماع تیمتئول، WBCSD10 فیبر اساس تعر
که  نفعانیذ ریدر روابط با سا کهیطورجامعه به تیریشرکت در م  کی یاخالا

 ن تعه یعمل کن . همچن طور متئوالنهوکار دارن ، بهکتب CSRدر  یحق اانون
همراه با  یااتصاد توسعه و مشارکت در یمتتمر توسط سازمان به رفتار اخالا

تر ننان و در حالت گتترده یهاو خانواده کارکنان یکار یزن گ تیفیک یتوسعه
 جامعه است.

 (2003اسمیت )

 تیمز یارتقا ثروت، جادیا ن یشرکت فرن یاجتماع تیمتئول تیاسم  گاهیاز د
 یطورکلجامعه است که به یبرا جادش هیو ح اکثر کردن ارز  از ثروت ا یراابت

 کلو  یجامعه محل ان،یکارکنان، مشتر یزن گ تیفیوکار به کتوجه و تعه  کتب
 .م نظر دارد  اریپا یجامعه را در جهت توسعه ااتصاد

 (1394حتینی )

 نفعانشیذ یهیشرکت با کل یشرکت ارتباط متئوالنه یپذیری اجتماعمتئولیت
کنن گان ، دولت، تأمینگذارانهیسرمایا  کارکنان، صاحبان ان،یاست که شامل مشتر

گذاری در پذیری اجتماعی شرکتی شامل سرمایهعناصر متئولیت شود.و رابا می
محیطی و زیتت نظارت و نگه اری اشتغال، جادیا توسعه جامعه، روابط کارکنان،

 عملکرد محیطی است.

Sprinkle & 

Maines, 2010 

که در نن  ردیگیها را در برمای از فعالیتمجموعه یشرکت یاجتماع تیمتئول
ازجمله  نفعیذ یهاگروه ریسا رفاه یبر رو گذاران،هیرفاه سرما یجاتمرکز به
 یهاو نتل انیمشتر ،کنن گانکارمن ان، تأمین ،یاجتماعو  هیریخ یهاسازمان

 .است ن هین
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 یهادههاجتماعی در  یریپذتیمتئولضمن ارزیابی و تحلیل تارینی مفهوم ( 2011ن )رحما
 شود.مالحظه می 2 ج ول را استنراج نمود که دردر هر دهه پیشین ابعاد مورد تأکی  

 

 (2011)رحمان،  اجتماعی در هر دهه پذیریمتئولیت  یتأکابعاد مورد  .2ج ول 
 موردتوجهابعاد  دهه

 تعه  به جامعه 1950

 رابطه بین شرکت و جامعه 1960

1970 
، ارتقای پردازدیکه به منافع جامعه توجه دارد و به حل متا ل محلی م یاسالمت شهرون ان، فلتفه

 کیفیت زن گی، متئولیت ااتصادی، متئولیت اانونی، متئولیت اخالای و متئولیت داوطلبانه

1980 
 یهاتیداوطلبانه، سودنوری ااتصادی، رعایت اوانین، حمایت اخالای و اجتماعی، متئول یهاتیفعال

 دوستانهداوطلبانه یا نوع یهاتیمتئول و اانونی، متئولیت اخالای یهاتیااتصادی، متئول
 سود و محیطی، افراد، کره خاکیمشارکت ذینفعان، تعه  به جامعه، نظارت زیتت 1990

2000- 
 به بع 

های داوطلبانه، رفتار اخالای، توسعه محیطی، فعالیتسازی مالحظات اجتماعی و زیتتیکپارچه
زیتت، مبارزه با فتاد، از محیط بهبود کیفیت زن گی شهرون ان، حقوق بشر، محافظتااتصادی، 

 شفافیت و پاسنگویی

 )URS( 11پذیری اجتماعی دانشگاهمسئولیت
نموز   هایموستهتا  است ، فرهنگی، اجتماعی و فنی موجب ش همحیطیزیتتتحوالت 

ها و اخیر تع اد زیادی از بیانیهدو دهه ارار دهن . طی  سؤالعالی نقش سنتی خود را مورد 
تر کرده عالی را پررنگ های نموز متئولیت اجتماعی موسته ها اهمیت اجرایچهارچوب

اجتماعی  پذیریمتئولیتپی ایش مفاهی  صر مه  در اعناز  (.12،2013ت )الزیود و هانیاس
یک نهاد  عنوانبهرا  هادانشگاهکه  اشاره کرد بنیاندانشظهور ااتصاد به  شودمی هادانشگاه

 بنیاندانش، اهمیت سیاسی مفهوم ااتصاد حالنیدرع. کلی ی دانش نشکارتر کرده است
بر فراین های اولیه نموز  و پژوهش را با چالش مواجه کرده  هادانشگاهکنترل داخلی سنتی 

است یعنی  برونگراترموفق نیازمن  یک دانشگاه  بنیاندانشکه ااتصاد  شودیمگفته . است
ارار ده  و  م نظر یطورج بهدانشگاهی که نیازهای جامعه را در م یریت فراین های اولیه 

 تأثیرنشکار  طوربه تحوالتبا شرکای اجتماعی منتلف مشارکت کن . این  ترنگاهانه طوربه
یکی از  .(2019، 13)ماسن و همکاران زیادی بر روابط بین دانشگاه و جامعه دارد

نموز   مؤستاتو  هادانشگاهدنیا،  کشورهایدر توسعه پای ار همه  هاسازمان ترینتأثیرگذار
 زیتتمحیطکشور بای  در ابال جامعه و  یااتصاد هایبنشسایر  مانن بهو  باشن میعالی 

خ مات نموزشی و پژوهشی نیتتن  بلکه  کنن هفراه  صرفا   هادانشگاهپاسنگو باشن . 
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جهان نیز  کشورهاینتبت به کشور خود و سایر  ریپذتیمتئولهویت افراد  دهن هشکل
دستیابی به  منظوربهنقش مهمی را در ایجاد توانایی نتل نین ه  هادانشگاههتتن . لذا 

های پای ار برای مردم ین هنو رش  ااتصادی و ساخت  ش نیجهان  هیپ با  ییارویرو موفقیت،

 یکه توسط مراکز دانشگاه یمطالعات .(2011 ،14ستو پامیسکنن  )یمدر سراسر جهان ایفا 

از  یکی ،شودیمانجام  یمطلوب اجتماع ن هیو ساختن ن یطیمح ی اریپاکمک به  یبرا
  (.1392)شافعی و عزیزی،  ده یمرا نشان  مؤستاتبودن نن  ریپذتیمتئول یاصل ینمودها
نهادی برای نشر و  عنوانبه( متئولیت اجتماعی دانشگاه را توانایی دانشگاه 2010) 15نگو را

 کن یماز طریق م یریت، نموز ، تحقیق و توسعه تعریف  هاارز اجرای مجموعه اصول و 
توسعه حس  یبرا یاخالا کردیدانشگاه را رو یاجتماع تیمتئول (2009) 16تزننرو 

 منظوربهدانشگاه  یعلمئتیه یکارکنان و اعضا ان،یدانشجو یو اجتماع یم ن یشهرون 
جامعه  کی یبرا یو ااتصاد یفن ،یزیتتمحیط ،محیطیزیتت ،یتعامالت اجتماع جیترو
اجتماعی در دانشگاه  پذیریمتئولیتجرج و پنا . دان یمی و جهان یو با دوام محل  اریپا

 هایارز انتشار اصول و  یدانشگاه برا تیظرف": کنن یمنمریکای التین را چنین عنوان 
 یپژوهش و خ مات اجتماع س،یت ر ت،یریم  یاصل ن یفرابا تمرکز بر چهار  یخاص و عموم

جرج و کل ) کی عنوانبهچارچوب کشور  درجامعه دانشگاه و  یازهایبه ن ییپاسنگو یبرا
شناسایی موضوعات برای " در پژوهشی با عنوان( 2006) 18(. کاریما و همکاران2017، 17پنا

، "موجود در دانشگاه توکیو هایفعالیت ها ودانشگاهاجتماعی در  هایمتئولیتنموز  
نموزشی دانشگاه توکیو در خصوص متئولیت اجتماعی دانشگاه و متئولیت  یهابرنامه

 و برنامه نموزشی الزم پیرامون  ندهیمو مقایته ارار  یبررس موردرا  هاسازماناجتماعی 
ز سوی دیگر بای  در نظر گرفت که همه . اده یمرا ارا ه  هادانشگاهمتئولیت اجتماعی برای 

نیتت.  هاشرکتمتتقی  در جهت ترویج متئولیت اجتماعی  طوربهدانشگاه  هایمتئولیت
برخی از این وظایف در درجه اول در جهت حفظ یکپارچگی خود دانشگاه است که به نن 

 (2013) سواالی ازنظردانشگاه  یاجتماع تیمتئول. ن یگویممتئولیت اجتماعی دانشگاه 
در  ریو م  یدانشجو، مرب شامل یجامعه دانشگاه یهاتیفعالدر  یاخالا تیفیک یمشخط

دانشگاه است  یطیو مح یکار ،یشناخت ،ینموزش یپاسنگو در ابال اثرها تیریخالل م 
است و در چهار مرحله  اریپا یتوسعه انتان یارتقا یفعال با جامعه برا یوگوگفتکه در 

 یدانشگاه یاجتماع پذیریمتئولیت. ده یمرخ  ییو پاسنگو تطابق ،یصیتعه ، خودتشن

                                                 
14 Seto-Pamies 
15 Noguera 
16 Arntzen 
17 Jorge & Pena 
18 Karima 
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خ مات،  ارا هانتقال دانش،  قیخود  از طر هیشب یدانشگاه با جوامع یبه مشارکت و همکار
 یدر بیانیه(. 2015، 19)شو شیانگ ه استاطالق ش  یلیو بورس تحص سیت ر ق،یتحق

نموزشی ننان در  یکارکردها ازنظر هادانشگاهاجتماعی  پذیریمتئولیتبر  2009کنفرانس 
، جومشارکت پرور  شهرون ان متئول، نگاه به حقوق خود و دیگران، دارای تفکر انتقادی،

، متعه  به صلح، هانن، حتاس به مشکالت جامعه و در جتتجوی حل نگرن هیننزادمنش، 
 ش ه است.  یتأکدموکراسی و ع الت  یهاارز حقوق بشر و 

 
 نموز  عالیو  یاجتماع پذیریمتئولیت یها گاهید .3ج ول 

 شرح دیدگاه دیدگاه دهندهارائه

(2009)Übius & Alas, های ابزاری، دی گاه
 یو اخالاسیاسی 

عنوان ابزاری جهت نیل به پذیری اجتماعی بهبه متئولیت
 شوداه اف سیاسی، اجتماعی، ااتصادی نگاه می

Jose´-Manuel et al, 
(2008) 

 
 
 فلتفه اخالق  گاهید

 . ینمایرا برنورده م یانتظارات عموم
 .ده یم شیرا در بلن م ت افزا یسودنور •
 شود.توسط سازمان می یالزامات اخالا تیموجب رعا •
 .کن یم یریجلوگ یو مقررات دولت نیاز گتتر  اوان •
 .شودمیشهرت و اعتبار سازمان  شیموجب افزا •
 کشف و جذب استع ادها یبرا یطیمح جادیا •

Leonidas et al, 
(2012) 

 ،یپذیری اجتماعمتئولیت کردی، رویتعه  اجتماع کردیرو گانهسه یکردهایرو
 یاجتماع ییپاسنگو کردیرو

Nejati, (2011) دانشگاه  گاهید 
 ریپذتیمتئول

حقوق افااراد، ع الت در  تی، رعایسازمان تیتوجه به حاکم
 بهتوجه  ات،یاخالا ،زیتتتوجه به محیط ،یانتان یروین مورد

 هاتوسعه انجمن ان،یدانشجو یازهاین

Karima et al, (2006)  
 دانشگاه پاسنگو

سازی تجاری ،یو نموز  عال یتعامل بنش خصوص
 یاجتماع یوکارهاکتب  یها، ورود مفاههای دانشگاهخروجی

 تعامل صنعت و ،یو نماااوز  عااالاا پااژوهااشدر 
 محصوالت سبز  یبه تول یعال نموز دانااشااگاااه، کمک 

Brown, (2009)  دی گاه تعاملی بین
پذیری متئولیت

 وکارهااجتماعی و کتب

سازی تجاری ،یو نموز  عال یتعامل بنش خصوص
 یاجتماع یوکارهاکتب  یها، ورود مفاههای دانشگاهخروجی

تعامل صنعت و  ،یو نماااوز  عااالاا پااژوهااشدر 
 محصوالت سبز  یبه تول یعال نموز دانااشااگاااه، کمک 

 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Shu-Hsiang 
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 هادانشگاهاجتماعی  پذیریمتئولیتدر زمینه  منتشرش هبرخی از مقاالت پژوهشی  .4ج ول 

 عنوان تحقیق محقق
Vasilescu et al, (2010) توسعه متئولیت اجتماعی دانشگاهی م لی برای "ای با عنوان مقاله

 "های جامعه م نی نوینچالش
Ahmed, (2012) 

 
عنوان یک راهبر در متئولیت توان  بهنیا دانشگاه می "پژوهشی با عنوان 

 "اجتماعی سازمانی نقش ایفا کن ؟
 مؤستات نموز  عالی مالزی

Lenuta Rus et al, (2014) سازمان یادگیرن ه و متئولیت اجتماعی در مؤستات نموز  عالی در رومانی 
Vazquez et al, (2014) نیا دانشجویان از متئولیت اجتماعی دانشگاه "ای تحت عنوان مقاله

 "ان ؟نگاه
 دانشگاه لئون اسپانیا

Alaa Tag Eldin, (2015)  چارچوبی برای متئولیت اجتماعی و پای اری دانشگاه: موردمطالعه دانشااگاه
رسوث ولی مص  

 اجتماعی دانشگاه پذیریمسئولیت یهامدل
دانشگاهی ارا ه ش ه است که در ذیل به برخی  پذیریمتئولیتمنتلفی برای  یهام لانواع 

 .از ننان اشاره خواهی  کرد

 20اروپا یدانشگاه یاجتماع پذیریمسئولیتمدل . 1

 پذیریمتئولیت یاستراتژ کیالزام وجود  اوال  .بود ازیبه دو ن یپاسن EU-USRپروژه 
اا امات مربوط به  متعادل نبودنمقابله با  ا یثاناروپا و  هایدانشگاه تمام یبرا یاجتماع

پروژه  نیا یمنتلف اروپا. ه ف اصل ینواح در هادانشگاه انیدر م یاجتماع پذیریمتئولیت
و  ییاروپا یبرنامه کی توسعهاست که اجازه  ییچهارچوب اروپا کیمشترک  یطراح
 تیتقو منظوربه یاجتماع پذیریمتئولیتبه لحاظ  ییاروپا هایدانشگاه نیب یسازشبکه

 یحکمران یهانهیزمرا در  در سطح اروپا و فراتر از نن یاجتماع یمتئوالنهاا امات 
متا ل مربوط به ، منصفانه یاتیاا امات عمل، طیمح، کار یهاوهیش، حقوق بشر، یسازمان
 هادانشگاه نیبا مراجعه به بهتر. کن یمفراه  نن  یمشارکت جامعه و توسعه، کنن همصرف

 استان ارد یکتری هاننتوسط  یاجتماع تیمتئول نهیدر زم ش هانجام یهاتیفعالو مشاه ه 
استان اردها  نی. ا یدر سرتاسر اروپا استنراج گرد یدانشگاه یاجتماع پذیریمتئولیت یبرا

اصالح و  ،یبررس موردپروژه مشارکت داشتن   در انجامکه  ییهاو سازمان هادانشگاهتوسط 
 یاصل یهتته عنوانبهرا  ریز هایاروپا استان ارد هیارار گرفتن  و اتحاد تج ی نظر

 .(EU-USR Project, 2012)کرد منتشر  ینشگاهدا یاجتماع پذیریمتئولیت یهاتیفعال

                                                 
20 University Social Responsibility in Europe 
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 یو مشارکت عموم یریادگیاز  یبانیآموزش، پشت ق،یتحق: 1

  العمرمادام یریادگیبه نموز  در االب تعه  به  یگتترده کردن دسترسمتنوع و. 

 هایهزینهاز نموز  و  تیحما یبرا ش هتهیه یعموم هایبودجه نکهیاز ا نانیاطم 
 در راه درست صرف ش ه باشن . ییدانشجو

  یسازمان یهااستیسدر سرتاسر  یاجتماع پذیریمتئولیتاصول  که در ننحکمرانی، 

 .ردیگیمارار  موردتوجه ن هایفرنو  هاهیرو ،یاستراتژ

   عنوانبهرا  هاننشناخته و  تیرا به رسم انیکارکنان و دانشجو یهاهیاتحاد رسما سازمان 
در  یگاهیجا هانن ن گانینما یمشارکت داده و برا یریگ یتصمو  یتیحاکم متا لدر  شرکا

 .ردیگیمدر نظر  یمشورت یهاتهیکمو  رهیم ئتیه

  باال و  یاحرفهو  یاخالا یرا با استان اردها یاجتماع تیاز متئول یفرهنگسازمان
 .کن یم قیمبارزه با تضاد منافع تشو یبراروشن  یهاپروتکل

و تنوع  محیطیزیتت ی اریمؤسته متعه  به پا: محیطیزیستو  یاجتماع یداریپا .1

محصوالت، خ مات و کارها و  ازاستفاده  ازجملهخود  اتیعمل یهاجنبهدر تمام  یتتیز
 خود است. ماتیتصم یابیارز

 های عادالنهشیوه .2

 نیمناسب تضم یبه صورت گرانیو د انیکارکنان، دانشجو یو ع الت را برا یسازمان برابر 
 .کن می

  شفاف، منصفانه و عادالنه استن ام و ارتقاء کارکنان، استفاده از اا امات  هایرو استفاده از
 پذیریمتئولیت کهطوریبهجامع کارکنان  یتوسعهمناسب و ت ارک  یدر جاها مثبت
 ش ه باش . لیدر نن دخ یاجتماع

 یجنوب یایآس یهاچهارچوب انجمن ملت: 2
و  ی اریپا یچهارچوب مفهوم کی یجنوب یایملل نس انجمن یدانشگاه یشبکه

)شوشیانگ،  ان داده شنهادیپ ریز یاصل مؤلفهرا با چهار ی دانشگاه یاجتماع پذیریمتئولیت
2015) 

 مشارکت جامعه (3 ،و اداره دانشگاه ( حکومت2 یو خ مات علم قیتحق ،یریادگیو  سیت ر (1
و  یااتصاد ،یطیمح یهاچالش انیو ب USR یارتقا منظوربه یدانشگاه ی( زن گ4و 

 2015 در سال 21چن . یبا نن مواجه هتت یجنوب یاینس یکشورها یجامعهکه در  یاجتماع

                                                 
21 Chen 
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 پذیریمتئولیت یرا برا SCOPE، چهارچوب USR نهیموجود در زم اتیادب بیترک با
 .نمود ه ارا ریبه شرح ز یدانشگاه یاجتماع

SCOPE  در قالب چهارچوبUSR  یهامؤلفه بیترک. 5ج ول 

 ناحیه مؤلفه
 یانتان یروین  اریتوسعه پا، حقوق بشر یاجتماع

ی، کار و زن گ نیب تعادل، علمی و کارکنانهیئت یاعضا نموز ی، استن ام یهااستیس یراجتماعیز
 یکار طیبرابر در مح هایفرصت

 تیمعلول-فقر– جنس- تیاوم یشناخت
 سازمان ذکر ش ه شیاز پ یهاجنبهی، کار فرهنگ، خالق تیریم  یسازمان

 ریدانشگاه خ، دانشگاه داوطلب بشردوستانه
 ت ارک محصوالت و خ مات یمنیو ا تیفیکی، شرکت تیحاکم اصول، تیشفاف یاقتصاد
 از حق چاپ حفاظتی، معنو تیاز مالک حفاظتی، مجموعه اصول اخالا اخالق

ی، عیاز منابع طب حفاظتی، در انرژ ییجوصرفه افت،یبازاع  از  یطیمح یساختار سازمان یطیمح
 محیطیو خ مات زیتت محصوالتی، طیمح یهایدر فنّاور گذاریسرمایه

 های جامعه و درک جامعهاز ارز  نفعانیذ ینگاه، انیدانشجو شیافزا یآموزش

 غرب کشور هایدانشگاه یبرا یپنج بعد یاجتماع پذیریمسئولیتمدل  :3
درک  یاجتماع تیمتئول زانیم گیریان ازه یکه برا پژوهشیدر ( 1392) یزیو عز یشافع

 ییدر م ل پاسنگو ش هیمعرفبع   5از  انجام دادن  موردمطالعه هایدانشگاهش ه در 
استفاده  ریبه شرح ز 1مطابق شکل  (1391) یتوسط احم  ش هارا ه یسازمان یاجتماع
 .نمودن 

 یبع  ااتصاد .1

  (یو بهبود اشتغال محل یشغل هایفرصت شیافزامثل ) یمحلبهبود ااتصاد 

  و داشتن رجوعاربابخ مات به  مواعبهو  عیارا ه سر مثلخ مات ) ارا هبهبود 
 (یدر مراجع اانون یو فاا  تنلفات مال یااتصاد-یمال تیشفاف

 یع  اجتماعب .2

 یبرا ینرمان و رسالت اجتماع کی یسازنهینهادمثل ) یفرهنگ یفضاساز 
 (دانشگاه

 و  ینژاد ،ینید یهاتیاالاحترام گذاشتن به حقوق مثل ) یهمکارو  تیرعا
 محیطیزیتتبع   (در دانشگاه یتیجنت
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  هایشاخصو  محیطیزیتت یبا استان اردها ینگاه مثل) ی اریپامراابت و 
 ،هافناوری کارگیریبهاز  تیحما )مثل یو همراه تیحما ی(طیمح ینلودگ
 (زیتتمحیطانجام کار سازگار با  هایرو و  نالتماشین

 یبع  اخالا .3

  در ورود  ریتأخدانشگاه از  علمیهیئت یکارکنان و اعضا یخوددار) یاحرفهاخالق
 (و خروج

 (مفاد نن تیدر دانشگاه و رعا اتیمنشور اخالا نیت و) یاخالق سازمان 

  یاحترام به حر و  یاساتحفظ اسرار و اطالعات کارکنان و ) یاجتماعاخالق  
 ی(خصوص

 بر جامعه یتبعات کل .4

  یاجتماع ،یمتئول، در ابال متا ل ااتصاد یهمانن  شهرون ) یادراک جینتا، 
 (محیطیزیتت

 یاجتماع ،یااتصاد یمطلوب دانشگاه در ابال تبعات منف ییپاسنگو) یعملکرد جیتان، 
 (محیطیزیتت

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

 

 یاجتماع پذیریمسئولیت یاهیچهار ناح : مدل4
دانشگاه از  کیچهار نوع از اثرات در ارتباط با  ،یسازمان-یمحور علم کیبا دنبال کردن 

 (. این چهار اثر شامل موارد زیر است.2008شود )ولیس، می زیمتما گریک ی

خود دانشگاهی جامعه  یبر زن گ یریتأث هر سازمانیمانن  نیز : دانشگاه یاثرات سازمان. 1

 زیروزمره نن ن فیانجام وظا یدارد. نحوه انیو دانشجو انیدانشگاه ،یازجمله کارکنان ادار



 ،  دانشگاه تهران1400اردیبهشت  –پذیری اجتماعی اولین جشنواره ترویج مسئولیت  |  180

های هزینه ،یهای انرژهزینه ،ییزداجنگل زباله، محیطی را در االبتأثیرات زیتت
 دارد. رهیونقل و غحمل

ها ارز  ات،یاخالا کن  و برمیافراد جوان فراه   ی: دانشگاه نموز  را برای. اثرات نموزش2
 نی. بر اوانکن میتأمل  ،کنن نموده و در نن رفتار می ریکه ننان جهان را تفت یروش و

 یاجتماع یاو نقشه یااخالق حرفه فینانگاهانه تعر ایو نگاهانه  گذاشتهتأثیر  یاخالا
 .کن یم تیه ا را یانضباط فرد

 قت،یحقبر  یطور اجتماعنموده و به تیدانش را ه ا  یها تول: دانشگاهیتأثیرات شناخت. 3
و  یعلوم فن نیها ارتباط بنموز  تأثیر دارن . نن و تیمطلوب ت،یمشروع ت،یعقالن عل ،

 .سازن یم ایدانش را مه صیتنص و یکنترل اجتماع ازینشیو پ کنن می تیجامعه را تقو

 ،شود شرفتیپ باعث توان می است که یمرجع اجتماع کی: دانشگاه یتأثیرات اجتماع. 4
به  ینماده کن ، دسترس یرونیهای بوااعیت یبتازد، دانش نموزان را برا یاجتماع هیسرما

 طیبه مح نتبتکن  و   یتقل شودیالمللی انجام مازننچه در سطح بینیا کن   فراه دانش را 
محیط به دنبال حل مشکالت  قیعم اریصورت بتبرعکس به ایباش   اعتنایاطراف خود ب

و حل  یاجتماع یبه توسعه شودمیکه چگونه  پرس یود مباش . دانشگاه متئول از خ خود
 .جامعه کمک کن  یمشکالت اساس

 

 

 
 
 
 

 پذیری اجتماعیای متئولیت. م ل چهار ناحیه2 شکل
 

محیط دانشگاه و تاثیرات 

 یطیمحستیزاجتماعی و 
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پایدار )انسجام، انتقال 

 و مشارکت (

پژوهش و مدیریت 

 اجتماعی دانش

متخصصین و  آموزش

 شهروندان
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 گیرینتیجه
ها برای بقا و ادامه حیات خود ناگزیر به تبادل منابع با محیط خود هتتن . این تبادل سازمان

ها در ابال نتایج نن متئول هتتن  و بای  پاسخ شود که سازمانمنابع به پیام هایی منجر می
که جز ارکان مه   هامیان مؤستات نموز  عالی و دانشگاهمناسب را ارا ه دهن . در این 

باشن  نیز از این ی فرهنگ جامعه میدهن هشکلتربیت شنصیتی افراد نن جامعه و 
از طریق رو  مطالعات  نم هدستبهی اطالعات هایبررسنیتتن . با  متتثناپاسنگویی 

 3بر نن در االب شکل  تأثیرگذاری هاها و شاخصپذیری دانشگاهی، ابعاد متئولیتاکتابنانه
 بن ی ش ه است.دسته
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 های تأثیرگذار بر ننها و شاخصپذیری دانشگاه. ابعاد متئولیت3شکل 

 پیشنهادات

 پذیری ی که دانشجو متئولیتنوعبهی حضور فعال دانشجویان در جامعه فراه  نمودن زمینه
 ریپذتیمتئولجهت درک بهتر  مثالعنوانبهعملی درک و تمرین کن .  طوربهاجتماعی را 
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زیتت های دانشجویی حافظ محیطشود تشکلزیتت میبودن دانشجویان نتبت به محیط
منظ  و مشنص این تشکل به  صورتبهعملی  طوربههای کشور تشکیل شود و در دانشگاه

 ی مناطق طبیعی محلی اا ام نمای .سازپاک

 توانن  پذیری اجتماعی میی در متا ل مربوط به متئولیتپژوهن هینی هاگاهیپاجاد با ای
ی نین ه را الگوهای نتی در این زمینه را شناسایی کنن  و بانک اطالعاتی جامعی از رون ها
 ی وذخیره سازی کردنورجمع

  جامع و م ون از ی هاگزار با ارا ه  ها)دانشک هپذیر ی متئولیتی دانشک هزهیجابرگزاری
 (توانن  به راابت با ه  در این فضا ارار گیرن پذیری اجتماعی خود میمتئولیت

 ی بازیافتی که ی باطلهکاغذهاها بهتر است مراکزی در دانشگاه تشکیل دهن  تا دانشگاه
رها شود دریافت کنن  و به دانشجویان  هازبالهممکن است توسط دانشجویان در سطل 

 ی خری  کتاب ارا ه دهن .هانهیهزکمکقی اینترنت و ی تشویهاطرح

  های انرژی خورشی ی را جهت متتمر استفاده از پنل طوربهتا  رودیمانتظار  هادانشگاهاز
ی هیرویبی ها جایگزین نماین  تا با این کار از استفادهدانشگاه ازیموردنتأمین برق 

 شود.ی فتیلی جلوگیری میهاسوخت

 بضاعت جهت براراری ع الت ی تحصیلی به دانش نموزان مناطق ک ارا ه خ مات و بورسیه
 ینموزش

 توانن  به افراد نن منطقه می هانموز و  هاکارگاهی در جهت ارتقاء ااتصاد محلی با ارا ه
 های نوپا را فراه  نماین .اپی ظهور استارتزمینه
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