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 داخلی و جهانی
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 دهیچک
دارد که را وامی هاچرخش جهانی از رویکرد توسعه اقتصادی به سمت توسعه پایدار، دانشگاه

های خود را توسعه دهند و محیطی، فعالیتهای اجتماعی و زیستبا نگاهی دقیق به جنبه
پذیری اجتماعی های اجتماعی بروز دهند که این مقوله، مسئولیتدرکی عملیاتی از پدیده

 ها، تأمین نیروی کار وهدف عمده از تأسیس دانشگاه نماید.آنان را ضروری و برجسته می
-تربیت متخصصین فنی، اقتصادی و سیاسی بوده است ولی امروزه رسالت اجتماعی دانشگاه

تر شده است و هدف از تشکیالت مؤسسات عالی در تر و پررنگها دارای ابعادی برازنده
ها ی کارکردهای دانشگاههای اجتماعی نهفته است و باید از افق باالتری به حوزهزمینه

نماید اما یک مفهوم داوطلبانه را القا می عمدتاًپذیری اجتماعی یتنگریست. هرچند مسئول
و ذینفعان دانشگاهی را به این  اندرکاراندستکه بتوان بستر مناسب برای ورود برای این

ها مقوله مهم فراهم کرد باید هم در جهت تبیین مفهوم و ابعاد مسئولیت اجتماعی دانشگاه
های عملی مرتبط با انجام اقدامات متناسب، تجربهشود و هم برای سهولت در  تالش

بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر  ها بازنمایی شود.پذیری اجتماعی دانشگاهمسئولیت
سازه تحلیل اسناد  عنوانبهمرور مبانی نظری برای تعیین چارچوب مفهومی مناسب است تا 

بر مبنای آن تجارب  تیدرنهاها از آن بهره جست و هبرای بررسی تجارب عملی دانشگا
داخلی و جهانی را ارائه کرد. در این پژوهش از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است و 

های ی مدیریت، تحولی و هنجاری دانشگاهدهد که در سه حیطهنتایج پژوهش نشان می
ارتقای تواند در اتخاذ راهکارهای مناسب برای داخل و خارج تجارب ارزشمندی دارند که می

 قرار گیرد. موردتوجهها ها متناسب با رویکرد نسل چهارم دانشگاهمحور آنکارکرد جامعه

پذیری اجتماعی، مؤسسات آموزش عالی، نظریه ذینفعان، توسعه پایدارمسئولیتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
پیامدهای شیوع آن و آشفتگی  و 19ی جهان با کووید جانبهدر وضعیت فعلی و درگیری همه

اش در مواجه با این ویروس، زنگ خطر برای نوع بشر با تمام دستاوردهای علمی و فناورانه
ها به صدا درآمده است و اگر یکی از ارکان پذیری اجتماعی در همه زمینهتقویت مسئولیت

باید وجود جهان میها بدانیم، در حال حاضر با وضع ماصلی تولید علم و فناوری را دانشگاه
انگشت اشاره به سمت توسعه مسئولیت اجتماعی مؤسسات آموزش عالی نشانه گرفت. در 

های مسائل داخلی کشور نیز اخبار ناخوشایندی که در این اثنا از عدم مدیریت صحیح چالش
 تبعبهها و ها و مشکالت حسابرسیهای ناشی از رویدادهای طبیعی، بحثاقتصادی و آسیب

ی که به گوش همگان آشنا است، شاید علتی بر حفره دستنیازاو دیگر مسائل  آن اختالس
پذیری اجتماعی در مؤسسات آموزش عالی و عمیقی است که در نپرداختن به مقوله مسئولیت

در ایجاد  داریتوسعه پاوجود داشته است. بحث تعالی، یکپارچگی و  وپرورشآموزشحتی 
سان نیروهای پیشران تغییر هرچه بیشتر رشد افراد انسانی، به های برابر برایفرصت

های هایی چون مسئولیتدهد. زمینهپذیری اجتماعی سوق میی مسئولیتسوبهها را دانشگاه
طلبی و ها را ملزم به پاسخگویی کرده است و در خالل آن رفاهها آنسازمانی دانشگاه

خود ، عواملی هستند که خودبهستیزطیمح ریگدامننگرانی از بابت حقوق بشر و مسائل 
و همکارانش  3لو حالنیبااکشانند. پذیری میمؤسسات تحصیالت عالی را به ورطه مسئولیت

 در حالدانند که ها را مفهومی تازه و پویا میپذیری اجتماعی دانشگاه( مسئولیت2017)
 جادیا یبرا یها فرصت خوبدانشگاه(. 2017، 4یبخارحاضر در مرحله اکتشاف قرار دارد )

ها و ( در این رهگذر سازمان2017، 7و اودت 6، بارانا مارتینز5)راموس رفاه جامعه هستند
کنند که از این مقوله بهره مؤسسات آموزش عالی در گوشه و کنار جهان تالش خود را می

-. در ایران نیز نشانهای مطلوب و رفع موانع موجود ببرنداساسی را در راه رسیدن به جامعه

ها در حال مشاهده است و برخی از اجتماعی دانشگاه پذیریهایی از ارتقای مسئولیت
ها وجود دانشگاه نکهیباااند. دانشگاه جامع تهران در این زمینه پیشرو بوده ازجملهها دانشگاه

علم و تربیت  ی ایجادرسد رسالت آن تنها در حوزهیک پدیده اجتماعی است اما به نظر می
گردند، محدود شده است و از التحصیلی روانه بازار کار مینیروی متخصص که بعد از فارغ

پذیری اجتماعی مؤسسات آموزشی ابعاد اجتماعی بودن خود کاسته است، لذا مقوله مسئولیت
عالی آمده است که بار دیگر حل علمی و تخصصی مسائل و مشکالت جامعه را فرا روی 
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ها با تصمیمات دانشگاه چراکهها قرار دهد و بدین گونه بر مسائل بشری فائق آید دانشگاه
توانند هر تأثیری را با تأسی بر مسئولیت اجتماعی بر جامعه ایجاد کنند )راموس، راهبردی می
پذیری (. با وجود تنوع زیاد در تعاریف مفهومی مسئولیت2017و اودت،  بارانا مارتینز

ها وجود دارد که تا حدودی درک این موضوع را شفاف و ها، اشتراکات فراوانی در آندانشگاه
انجامد، شاید اولین مانع در راه به عملیاتی شدن این مفهوم می آنچهنماید اما می لمسقابل

ها است. بر این اساس در تحقیق حاضر پذیری اجتماعی دانشگاهرسیدن به اهداف مسئولیت
های مرتبط با ها و فعالیتبر اساس یک چارچوب مفهومی، برنامه تالش شده است که

ها را از طریق بررسی تجارب واقعی که بینش عمیقی در پذیری اجتماعی دانشگاهمسئولیت
پذیری اجتماعی را های ارتقای مسئولیتدهند شناسایی کند و راهکاراین رابطه به دست می

پذیری ها ارائه دهد. مفهوم مسئولیتوفق دانشگاههای عملی از کارکردهای مبا ذکر نمونه
های تجاری و شرکتی جهت نشان دادن های کمیسیونای در بیانیهفزاینده طوربهاجتماعی، 

است که  کاررفتهبههای مشترک و افزایش حس همبستگی و انسجام ضرورت دفاع از ارزش
ا و مؤسسات عالی گردیده است. هبه فراخور ضروریات اجتماعی وارد مباحث مدیریت دانشگاه

ها و مؤسسات پذیری اجتماعی از طریق همین کمیسیونرو تعاریف بسیاری از مسئولیتازاین
، یاقتصاد یهابر روابط متقابل جنبهشرکتی و تجاری عنوان شده است و بیشتر آنان 

متمرکز هستند. در این راستا  سازمان کی یهاتیفعال راتیو تأث یو اجتماع یطیمحستیز
 یاجتماع تیمسئول» دارد:یم انیتوسعه پایدار ب در جهت یتجارت جهان یشورا فیتعر

کمک الزام و  یاخالق هایرفتارارائه  هب یتجار سازوکارهای اتتعهدتداوم  ها درواقعشرکت
کار و  یروین یزندگ تیفیبهبود کها به توجه داشتن آنضمن  ؛است یبه توسعه اقتصاد

، 8)واسیلسکو «طورکلیجامعه بههم مفهوم و  یجامعه محل عنوانبههم ها آن یهاخانواده
پذیری مسئولیت تیبحث در مورد اهم شتریرسد بی. به نظر م(2010، 11و بیکو 10، ایپرو9بارنا

ها فرصت یتا برابرگرفته  یکپارچگیو  یعلم یتعالهای انگیزهاز پیوستاری بر  اجتماعی
که این باشد  یآموزش عال و توسعهرشد آن،  یامدهایپ جهیبدون شک نت که باشد منطبق

 یهاتارنماوتحلیل در تجزیهو آموزش  یفضا یریگشکل تواند شامل مواردی ماننددامنه می
 یهاوهی(، شییمثال، پاسخگوعنوان)به یسازمان تیمربوط به حاکم یهانهی، زمهادانشگاه

ها در مورد حقوق بشر و ی(، نگراندانشجویان و کارمندان مثال، رفاهعنوان)به ی واداریکار
( و توجه به یموممثال، مشارکت ععنوان)به یاتیعمل یهاوهیش کارگیریبهزیست، محیط

تمرکز بر مشارکت و  نیبه اطالعات( و همچن یمثال، دسترسعنوان)به انیمسائل دانشجو
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اگرچه تمام مفاهیم یا  (.2015و همکاران،  14، لوجا13رِس، فری12باشد )آمورین توسعه جامعه
-های اجتماعی محدود نمیتنها به جنبه پذیری اجتماعیمسئولیت تعاریف توافق دارند که

 شودیکه به جامعه مربوط م یمسائلسایر و  یطیمحستیهای اقتصادی و زشود، بلکه جنبه
 وجود دارد. بارهنیدرامتنوع و الگوهای مختلفی  تعاریف ولی با این وجود ردیگیدر برمنیز را 

-پذیری جهت ایجاد فرصت( برای مسئولیت1996) 16لوگدسون و 15در پنج شرطی که برِک

کنند، نیازهای ذینفعان ها عنوان میهای عملی دانشگاههای برای توسعه اجتماعی در نقش
بینی ها، پیشو مأموریت هایی چون هماهنگی اهدافدهند و مقولهرا در اولویت قرار می

بودن اقدامات را برای ذینفعان را در  مشاهدهقابلنیازها، عدم تحمیل هنجارهای خارجی و 
های پردازند که توسعه مسئولیتکنند و به یک نکته کلیدی در این رابطه میادامه ذکر می
آن  افتراق ویژهباید موقعیت خاصی را برای دانشگاه مجری ایجاد نماید که وجه اجتماعی می

اما درمجموع ؛ (2018ها باشد )راموس، بارانا مارتینز و اودت، دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه
و  ازهایبرآورده شدن ن هاپذیری اجتماعی دانشگاهمسئولیتوجود  اصلی لیدالیکی از 

، 17چن؛ 2017ی، بخار؛ 9201)راموس، بارانا مارتینز و اودت،  است نفعانیانتظارات ذ
، 21هانیو بانی 20؛ اولزاید2010و همکاران،  واسیلسکو؛ 2015، 19و دونالدسون 18ناسونگخال

و ذینفعان  هیمطالعه نظر نیبنابرا ،(2017، 22و واالیس 2017؛ آموریم و همکاران، 2015
اهمیت  اریبس چیست ها بر کار دانشگاهآن ریهستند و تأث انیچه کس ذینفعان نکهیدرک ا

که اهداف، اقدامات،  داندمی ییهاگروه ( آنان را1984، 23ذینفعان )فریمن هی. نظردارد
ها آن ریتحت تأث ایدهند یقرار م ریرا تحت تأث نیسازمان مع کی هایفعالیتو  ماتیتصم

 جویاندانش برد:بدین شرح نام میها دانشگاه یاصل نفعانیذ (1997) 24. ریوولرندیگیقرار م
بخش  ،کنندگان کاال و خدماتنیتأم، علمی دانشگاهو هیئت یادارکارکنان ، اهو خانواده

مقامات و  ی وو مل یمحل انیمؤد ،دولت، لت، متجارت و صنعت، هادانشگاهسایر  ی،آموزش
های های اروپا در سالدانشگاه(. 2017راموس، بارانا مارتینز و اودت، ) یاحرفه ینهادها
ها تدوین و منتشر کردند که ی دانشگاهاجتماع تیمسئولچهارچوبی در جهت  2017تا  2015

( 1پردازد: در خالل آن به اصول اساسی مسئولیت اجتماعی در چندین شش فرایند می
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ها نیاز به ایجاد یک مدل مدیریت سلسله مراتبی )از باال به مسئولیت اجتماعی دانشگاه
( 3واحد اداری صرف تقلیل داد ها را نباید به یک ( مسئولیت اجتماعی دانشگاه2پایین( دارد 

ها در توسط دانشگاه شدهانجامهای لزوم داشتن سازوکارهایی برای ارزیابی از تأثیرات فعالیت
ها بندیهایی برای اولویت( داشتن شاخص5( تعامل و گفتگو پیوسته با ذینفعان 4این زمینه 

زیابی نتایج. در این ( داشتن شفافیت و وضوح در ار6های اثرگذارتر و تأکید بر بخش
شان در قبال پذیری اجتماعیها در راستای مسئولیتچهارچوب به تمام وظایف دانشگاه

نماید و تمام رویکردهای مدیریتی، شود و بحث میمفصل اشاره می صورتبهذینفعان 
 خواندیفراموظایف نهادی، دانشجویی و کارمندی را برای ارتباط با همه سطوح جامعه 

ها را حیطه پذیری اجتماعی دانشگاهگائته مسئولیت(. 2017های اروپایی، دانشگاه)اجالس 
 پردازدمیکار دانشگاه  ریوتحلیل تأثتجزیهکند: رویکرد مدیریتی که به سه رویکرد تحلیل می

مؤسسات که  نیآفرتحولانجامد. رویکرد می نفعانیها و ذدانشگاه نیروابط ب تیتقوو به 
-پیوند می با ذینفعان و آموزش قیتحق قیرا با مشارکت در بحث و تأمل از طر آموزش عالی

 دردانشگاه را  یهاارزش یالمللنیو ب یمل یهاشبکه قیکه از طر یهنجار کردیرو دهد.
در قبال آموزش،  ینقش مهم یدارا هادانشگاه بخشد.یو ارتقا م دهدمی جامعه پرورش

 تیمسئولو  یتیریمدتحت عنوان رویکرد کارکنان  یو خدمات یادارامور ، تحقیقات
با آفرین، (. در رابطه با رویکرد تحول2017راموس، بارانا مارتینز و اودت، هستند )پاسخگویی 

آموزش  تضمین را ربطیذسرلوحه وظایف نهادهای  که 25پایدار توجه به اهداف برنامه توسعه
باید مقوله  داند،می همه العمر برایعادالنه و ترویج فرصت یادگیری مادام ،باکیفیت

بخش  ها را تشکیل دهد ودانشگاه یاجتماعی محتوای کلیدی برنامه درس پذیریمسئولیت
 محتوای اینرا در درون خود بپروراند.  ایتوجه و الزم از تولید اخالق شخصی و حرفهقابل

 سطح شخصی تامسائل از  اجتماعی، مسئولیت تا دهدمی اجازهدانشجویان  به آموزشی

و  27، پژاالژارپالومینو26گارسیارا در دوره تحصیل خود تمرین نمایند )برگوس ایهحرف
(. از طریق تغییر در محتوای برنامه درسی و آموزش و مجهز کردن آن 2020، 28مارتینزوالدیوا
در  توان تحوالت زیربنایی راپذیری اجتماعی و گذر از انتقال دانش صرف، میبه مسئولیت

 دانشگاه در ابعاد هنجاری، مدیران و کارکنان سوکاز ی ارکان اجتماعی جامعه به وجود آورد.
پرداختن و و لزوم  یدر برابر مردم، رفتار اخالق یریپذتیبر مسئولمضاعف  دیتأکباید  نیز

حافظ و و  یاخالق ی مناسب و شایستهالگوهاداشته باشند و  تقویت تربیت شهروندان خوب
 یهاتیمسئول .(2015بانی، اولزاید و هانیزیست باشند )و محیط یمنیسالمت جامعه، ا حامی

                                                 
25 UNESCO. Education 2030 
26 Burgos-García 
27 Pegalajar-Palomino 
28 Martínez-Valdivia 
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خوب است که  یشهروندپرورش یافتن در چارچوب  دانشگاه هایفعالیت یبه معنا یاخالق
آن  یاخالق نیاست و با عادات مثبت جامعه و موازموجود و مقررات  نیمطابق با قوان

-پذیری را زمینه( ابعاد اخالقی مسئولیت2014) سیواالحتی  (.2017ی دارد )بخاری، سازگار

-به نظر می(. 2014،ساز و مکمل خالقیت سیاسی در بطن جامعه ذکر کرده است )واالیس

ها به آن اشاره کرده است پذیری اجتماعی دانشگاهمسئولیتهایی که گائته برای رسد حیطه
دهد. لذا در این مطالعه از این چارچوب مفهومی میها را در این زمینه پوشش بیشتر فعالیت

 در سه حیطه رویکردی مدیریتی، رویکرد تحولی و رویکرد هنجاری استفاده شده است.

 شناسیروش
 هایتیمسئول در توسعه و کاربرد مؤسسات آموزشی یهاها و چالشتیبا توجه به واقع

مقاالتی منتشر گردیده است که برخی ها و پژوهش های عملی،ها در زمینهدانشگاه یاجتماع
و  هاگزارشاند، لذا در این پژوهش از برخی از های عملی پرداختهها به ذکر نمونهاز آن

 یدرباره چگونگ یقدرتمندعمیق و  یو تجرب یمفهوم نشیبهای معتبر و جدید که پژوهش
 یفیک یمحتوا لیتحلراهبرد ی ریکارگبه، به روش سندکاوی و دهندیکار ارائه م نیانجام ا

-مالک می( تنظ1است:  ریز بیشش گام به ترت یکه دارا شودی( استفاده م1996) 29دیاولزا

 بندی( مقوله4اسناد  یدیوتحلیل نکات کل( تجزیه3اسناد  آوری( جمع2انتخاب اسناد  های
 (.2013)واچ و وارد،  لی( تحل6 دیی( تأ5اسناد 

 نتایج
ها در این قسمت تجارب درباره مسئولیت اجتماعی دانشگاههای نظری با توجه به یافته

 شود.آفرین و هنجاری ارائه میها در سه رویکرد مدیریتی، تحولعملی دانشگاه

 توسعه رویکرد مدیریتی مؤسسات آموزش عالی
به  یابیبا هدف دست یو آموزش یاسیس یهانهیدر زم یعموم یعنوان نهادهاها بهدانشگاه

با درنظرگرفتن  و دارند یو اقتصاد یقانون فیفراتر از وظا یاجتماع فیظارفاه جامعه، و
 ینهاد یریگمیتصماز طریق هستند،  هاهای آنتیفعالتحت تأثیر که  نفعانیذ هیکل یازهاین

راموس، بارانا، مارتینز و اودت، باشند ) گذارریتأث یاجتماع ستمیبر کل ستوانند بهینه می
کنند  یباز پذیری اجتماعیمسئولیت جیرا در ترو ینقش اصل دیها بادانشگاهمدیریت  (.2017

 قاتیو تحق یعلوم، فناور و گسترشکمک به توسعه  یبرا یکردیرومسئولیت اجتماعی  رایز
های توانند مأموریتیها مدانشگاه (2005) 31و برینت 30بیکاکیبه عقیده ترک کند.یفراهم م

                                                 
29 Altheide’s ‘Process of Document Analysis’ 
30 TurkBicakci 
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و جامعه  یکه به نفع عموم مردم، اقتصاد محل یعوامل دیخود را متناسب با تول یقاتیتحق
 خواندیفرامرا ها ها و دانشگاهتالش مشترک دولتعقیده التزام  نیا .کنند مینظ، تباشد

نشان داده است که نقش  هم در این زمینه تجربه جهانی (.2015بانی، )اولزاید و هانی
 24تا  هاپذیری دانشگاهمسئولیت ویژه از طریق عملکرد طوربه توسعه پایدار ها دردانشگاه

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه  (.2017بخاری، است )درصد اثرگذار بوده 
دانشگاه »گفتند:  ین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوایدر آ تهران

ارشد  یدانشجوی کارشناسهزار  24هزار دانشجوی دکتری دارد و  9 حدود تهران

بزرگی  ظرفیت درصد آموزش عالی کشور است که این خود 10 حدود که

های های دکتری و دستگاهچه ارتباطی بین عناوین رساله در حال حاضر و واقعبه اما .تسا

است تا این  طراحی شده دارد. اصالً چه مکانیزمی در کشور وجود گیرساز و تصمیمتصمیم

ها تولید نامهو پایان هارساله اسطهودانشی که به

دانش فنی نیست،  )عدم( هاچالش کشور در حل مشکل رد.گی قرار برداریبهره مورد شود،می

آن را داریم. باید گفت بیشتر از اینکه  ظرفیت اما گویم بر همه مسائل واقفیمالبته نمی
همه منابع کشور را در ای است که بتواند مشکالت کشور دانش فنی باشد، فقدان زنجیره

(. شاید بتوان اولین 1399دانشگاه تهران، «)هماهنگ و همراه کند استراتژی و راهبرد جهت
ها را سازوکارهای نهادی و به عبارتی پذیری اجتماعی دانشگاهنقطه عملیاتی مسئولیت

-اههماهنگی بین دانشگاه و دولت نامید. تا مسیر همواری بین مؤسسات عالی علمی و دستگ

شود انتظار داشت که تضمینی برای گیر وجود نداشته باشد، نمیساز و تصمیمهای تصمیم
توانند ها با تصمیمات راهبردی میها وجود داشته باشد. دانشگاهاجرای اهداف علمی دانشگاه

نامی است که  یرانش نهادهر تأثیری را با تعهد به مسئولیت اجتماعی بر جامعه ایجاد کنند. 
اصطالح به  نیاها و مؤسسات عالی نهاده است. ( بر روندهای جدید دانشگاه2008سون )جونا

-مؤسسات ارائهی سوبه یآموزش عال ها، نظاماز کشور یاریاشاره دارد که در بس تیواقع نیا

 ،هابرنامه نیا یرشد وزن نسب یجهی. درنتنداوستهیپ یاحرفه هایفعالیت و هادهنده برنامه
)واسیلسکو، بارنا، ایپرو و  محسوس شود شتریب یو عمل کیآکادم یکردهایرو نیتنش ب دیشا

ها و مؤسسات عالی آموزش تواند به روابطش با دانشگاههنگامی جامعه می .(2010بیکو، 
ها تضمین اجرایی وجود داشته باشد و بین باشد که برای تحقق اهدافش از طریق آنخوش

های راهبردی و استراتژیک امکان عملیاتی شدن اهداف وجود ریزی برنامهطرح صرفبه
برنامه جامع اقدام  در ادامه سخنانش در آیین رونمایی از دانشگاه تهران سیرئنخواهد داشت. 

 نیدر کشور وجود ندارد، البته در ا یستمیس نیقطعاً چن»: افزودند ملی کاهش آلودگی هوا
 ینام برد، اما فقط بر رو توانیکشور م یمع علمو نقشه جا 1404انداز از سند چشم نهیزم

                                                                                                             
31 Brint 
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شده در مسائل عنوان نیا میتوانینکته است که چگونه ما م نیا یکاغذ هستند و شرط بعد
و  یها به دنبال طراحست در دانشگاها ها. سالمیراستا کنمحدود خود هم بعاسناد را با منا

در  میکه هنوز نتوانست کنمیو احساس م میهست یارهیو زنج ستمیاکوس نیچن یسازادهیپ
 نیکه ا. درصورتیمیابینهادها دست  ریدرک مشترک با مجلس و سا کیبه  نهیزم نیا

در نظر گرفته  یمال یهاحل آن صندوق یو برا شدهی نیبشیپ یسادگبه ایموضوع در دن
در هر کشور است. ما در کشور  یعلم و فناور استیس یریگجهت کنندهنییشده است که تع

ها کامالً منطبق با آن کردیمحدود دارند و رو یاما منابع م،یها دارنوع صندوق نیاز ا
تا  میو مجلس تالش کرد یانقالب فرهنگ یشورا قیاز طر نه،یزم نی. در استین هااستیس

 ییهارساله ایو  مهناانیپا یمال نیو تأم تیحما یباشد برا یتا عامل میکن شنهادیرا پ یصندوق
دانشگاه )«شوند فیدر جهت حل مسائل و مشکالت کشور تعر تواندیها مکه موضوع آن

ها، تأمین پذیری دانشگاه(. یکی از مباحث اصلی در رویکرد مدیریتی مسئولیت1399تهران، 
مأموریت گسترش  بر اساس ها با مراکز آموزش عالی است.بودجه و ارتباط تنگاتنگ دولت

دارند؛  یقاتیبودجه تحق شیبه درخواست و افزا ازیها ن، دانشگاهیعمل قاتیآموزش و تحق
 قاتیتحق یها برابودجه آن شیافزا ایدر کمک  یانقش عمده دیع باایو صن هادولتبنابراین 
-دانش ، اقتصادهیها در توسعه علوم پاکنند که منجر به گسترش نقش دانشگاه فایدانشگاه ا

 32تریپل هلیکس توسط مدل تیبا موفق اندیشه نیشود. ایم یکاربرد یو فناور محور
مدل  نیبر اساس ا( آمده است. 2000) 33دورفو لیدس تسیاتووودر گزارش که  طراحی شد

از اهداف و  یاوستهیمشترک و به هم پ یهابا مجموعه هاو دولت یع محلایها، صندانشگاه
ها همه مشارکت نی. اکنندبا یکدیگر مشارکت می یو اقتصاد یفرهنگ، یمنابع اجتماع

 یدانشگاه قاتیق، تحنیکند. عالوه بر ایم یانسان یهاییها را ملزم به توسعه داراطرف
اتحاد  جادیبا ا نیمدل همچن نیا .و رشد خواهد شد ی، نوآوریاتوسعه منطقه کیموجب تحر

 جیبر دانش ترو یمبتن یتوسعه اقتصاد یرا برا یانهادها، ابتکارات سه جانبه نیب کیاستراتژ
های راهبردی و عملیاتی جامع که تدوین برنامه ازجمله .(2015بانی، )اولزاید و هانیکند یم

اشاره  1396-1400توان به سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران و اجرا گردیده است، می
تر کردن این دانشگاه در عرصه آن آمده است که این برنامه در جهت فعالکرد که در مقدمه 

گیری علم و عمل تدوین شده است تا بتواند تعهد خود را به این سرزمین و مردمانش با بهره
های جهان پاس بدارد و از مشارکت همه واحدهای دانشگاه و مطالعات تطبیقی دیگر دانشگاه

نقاط قوت، ضعف، تهدیدها،  اعضای دانشگاه در تحلیلهای آن مشارکت همه از مزیت
ها و نیز مشارکت در تدوین برنامه ذکر شده است. در این برنامه جامع به بیست اصل فرصت

                                                 
32 Triple Helix 
33 Etzkowitz & Leydesdorff 
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ریزی راهبردی قرار مورد برنامه قرارنیازادر قالب اهداف عمل و اقدام پرداخته شده است و 
وری با تقویت عوامل بنیان، افزایش بهرهد دانشکارآفرینی، توجه به اقتصا یاند: توسعهگرفته

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 

-های بینا و استفاده از ظرفیتپیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشوره

های عمومی کشور با ایجاد تحول اساسی در جویی در هزینهای، صرفهالمللی و منطقه
-ها و زمینهها، فعالیتسازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامسازی و سالمساختار و فرایند، شفاف

این حوزه )سومین های فسادزا و تقویت فرهنگ جهادی در کارآفرینی و تقدیر از نامداران 
عنوان یک الگوی کامل در تواند به(. این برنامه می1396برنامه راهبردی دانشگاه تهران، 

های کل کشور برای شکوفایی در امر مسئولیت های راهبردی دانشگاهجهت تدوین برنامه
، پذیری اجتماعیهای منطقه در امر مسئولیتها باشد. در تجارب عملی دانشگاهاجتماعی آن

 های جامع اقدامی نهادی به همراه تضمینی برای اجرا از طریق تدوین برنامهسازوکارها
. نمونه عملی ها کمک کندتر شدن دانشگاهیتواند به رقابتیجنبه م نیامیسر گردیده است و 

دانشگاه و  یهمکارتوان در دانشگاه هاشمی در کشور اردن یافت که برای این موضوع را می
 یهاو کارخانه ی، مناطق صنعتZarqa Duty Free Cityرا با  یمتعدد یهانامهصنعت توافق

 ی و حفظو تعال یو صنعت ی، آموزشیقاتیتحق یهادر برنامه یهمکار یبرا یمحل
 برنامه جامع یاندازدر حال راهدانشگاه هاشمی زیست امضا کرده است. در حال حاضر محیط

قصد  و بزرگ در اردن است یشرکت صنعت کیبا  یاجتماع تیو مسئول سالم ستیزطیمح
در  داریپاتوسعه شده شناخته پیشروانبه را دو سازمان  این ابتکار عمل، نیا قیاز طردارد 
 د.کن لیتبد محوراقتصاد دانشدر  یمحیطی و اجتماع، زیستیمنی، ایبهداشت هایزمینه

نامه جامع اقدام ملی بر"و تجربه بسیار ارزنده  ابتکار عمل .(2015بانی، )اولزاید و هانی
های از سوی کنسرسیوم دانشگاه 1399تا  1397های در بین سال "اکاهش آلودگی هو

نمونه  ،زیستمحیط حفاظت بزرگ کشور با محوریت دانشگاه تهران و به درخواست سازمان
پذیری اجتماعی را کامالً شفاف و که کاربرد رویکرد مدیریتی و اجرایی مسئولیتعملی است 

وزیران قرارداد مطالعاتی با نماید. در این برنامه بر اساس مصوبه هیئتواضح عرضه می
های هوا شامل منظور تولید فهرست انتشار آالیندههای برتر بهکنسرسیوم پژوهشی دانشگاه

شهرها ین و ارزیابی سناریوهای اصلی کاهش آلودگی هوا در کالنساز و تدومنابع انسان
افزایی دانش فنی در های مرامنامه آن آمده است: همکاری و هممنعقد شد که در شاخص

بانک  کهینحوبههای پیشرو کشور، طراحی پروژه در قالب یک ساختار سامانه پویا دانشگاه
روزرسانی را داشته باشد، تدوین و تهیه به اطالعاتی و محاسبه موجودی انتشار، قابلیت

های جامع کاهش آلودگی هوا، ارزیابی اثربخشی منظور تدوین طرحاطالعات الزم به

http://10.232.115.99/UserLogin.aspx
http://10.232.115.99/UserLogin.aspx
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شهر در بهبود و سناریوهای مختلف و انتخاب شیوه مناسب با توجه به خصوصیات هر کالن
(. نمونه 1399ه تهران، ارتقا کیفیت هوا )ارزیابی مالی و اقتصادی، اثربخشی و فنی( )دانشگا

 یایاح یدر راستاکه  است "الگوی مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی "عملیاتی دیگر 
منظور تحقق به یوکار اجتماعخلق کسب نیو همچن (CSR)ها شرکت یاجتماع تیمسئول

 ک،یاکولوژ -یاجتماع یهانظام یآورو ارتقا تاب دیجهش تول ،یاقتصاد مقاومت یهااستیس
خواف(،  یاقتصاد نیفوالد سنگان )مع یمعدن عیشرکت صنا یدانشگاه تهران با همکار

 یو فرماندار یخراسان رضو یاقتصاد مقاومت یسازمان نهاد مردم ،یخراسان رضو یاستاندار
مدل جامع  تیبا محور یو فرهنگ یمثلث توسعه اقتصاد یالگو یشهرستان خواف، اجرا

 85در شهرستان خواف در تعداد  1399 ماهبهشتیها را از اردشرکت یاجتماع تیمسئول
نیز برنامه  "هاملی سیالب کارگروه"(. 1399دانشگاه تهران، روستا آغاز کرده است )

 البیسآن آمده است:  رهیمدئتیهه در ابالغیه مشترکی دیگری در این راستا است ک
مترتب بر  دیاز فوا یمنداست اما کاهش خسارات و بهره ریناپذو اجتناب یعیطب یادهیپد
 یعیدر مواجهه با حوادث طب رانیا یآورکشور است. تاب یهایآمادگ زانیتابع م الب،یس
در  البیس تیریمد تیشود و ظرف یریجلوگ هایاز تکرار اشتباهات و کاست ابد،ی شیافزا دیبا
در  البیشدن س یکه براثر جار یبه حداکثر برسد. خسارات خشکمهیخشک و ن میلاق نیا

 ی، احساسات و عواطف عموماست وارد شده رانیا فیو شر زیمختلف بر مردم عز یهااستان
 نیدرباره ابعاد مختلف ا قیمعتبر و دق ،یعلم یهااست. مردم حق دارند پاسخ ختهیرا برانگ

بحران، برآورد خسارات و  تیریمد وهیش الب،یمقابل س درکشور  یآمادگ زانیم ها،البیس
را  البیدر برابر س یمل یآمادگ شیافزا یبرا یجبران خسارات و اصالحات ضرور وهیش
 تیریو مد یعلل و عوامل مرتبط با آمادگاهداف محوری آن شامل: بررسی  کنند. افتیدر
منابع آب  تیریمد ،یرساختیز ،یستیزطیمح ،یشناختمیو اقل یهواشناس یهادر حوزه البیس

بحران، امداد و نجات و ارتباطات بحران پس از وقوع  تیریمد تیوضع ی،آب یهاو سازه
 مهیو ب سکیر تیریو مد یارتباط ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یحقوق ،یابعاد اقتصاد ،البیس
 تیریدر مد یو توان مل یآورتاب شیافزا یبرا یو قانون یاصالحات ساختار ،البیس
 هیدر اتحادی تیپراهم اریبس مفهومبه  یاجتماع تیمسئول(. 1399دانشگاه تهران، ) البیس

توسعه پایدار در زمینه از بحث  بخش زیادیشده است و  لیتبد یاروپا و در سطح جهان
 .(2010بارنا، ایپرو و بیکو، )واسیلسکو، را به خود اختصاص داده است  یسازیهانج
از  داریبه توسعه پا یابیدست یکه برا رویکرد مدیریتی استاز  یگریجنبه د یسازیالمللنیب

-نیببرای برقراری  نخستین گام .ردیگمیها و جامعه مورد استفاده قرار دانشگاه مسیر ارتباط
 34هایآن است که نشانک، تدبیر از طریق رویکرد مدیریتی و آموزش قاتیشدن تحق یالملل

                                                 
34 Signals 
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ها شود. حال های دانشگاههای فعالیتتواند وارد حوزهورود به آن می تغییر تنها از درگاه
آفرینی در بخش تحول و آموزش قاتیشدن تحق یالمللنیبکارگیری راهکارها و چگونگی به

 نی، تدواجتماعیپذیری کاربرد مسئولیت عیدامنه وس لیبه دل همین مقاله ارائه خواهد شد.
 یریگجهت، مختلف نفعانیذ یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا شدهیطراح یهایاستراتژ
اقدامات ( 1996لوگدسون ) و برِک. اهمیت دارد اریبس ویژه، اهداف و اقدامات هاتیمأمور

ها با ( آن1: )اندراهبردی ذکر کردهپنج شرط  رایدارا  پذیری اجتماعیمرتبط با مسئولیت
 یبرا وجه افتراق کیها ( آن2هماهنگ هستند. ) عالی آموزش مأموریت و اهداف مؤسسات

-یبینی مرا پیش نفعانیذ یازهای( ن3کنند. )یم جادیا هاها نسبت به سایر دانشگاهدانشگاه
آن اقدامات  ها وفعالیت (5شوند و )ینم لیتحم از سازمان خارج نیروهای( توسط 4کنند. )

پذیری چگونگی روند مسئولیتمطالعه  یبرااست. مشاهده راحتی قابلبه نفعانیتوسط ذ
کار دانشگاه را بررسی نمود. عقیده بر  ابتدا مدیریت راهبردی و استراتژیک دیبا هادانشگاه

 یزیربرنامه کیفقط  کیاستراتژ طراحی یآموزش مؤسسات عالیاز  یاریکه در بس این است
پروژه  و بسط مشکالت خاص است و لزوماً به دنبال توسعه مدت است که به دنبال حلکوتاه

با تا  دهداین فرصت را می هادانشگاهبه  راهبردی یزیربرنامهحال اینکه . ستین و ارتباطات
، ندهیآ های ممکن دراز اکثر ظرفیت نیاز منابع و همچن شدهیزیربرنامهصحیح و استفاده 

دیگر در رویکرد مدیریتی به  توجهقابل(. نکته 2017)راموس، مارتینز و اودت،  مند شوندبهره
و  دارد یها بستگاندازه آن شرکت به تیمسئولطور که میزان اشاره دارد که همان مسئلهاین 

 یهااز شرکت شتریبزرگ ب یهاشرکت تیمسئولگوید که می بارهنیدرا( 1971) 35استینر
برای مؤسسات ها تیاست که مسئول استنباطقابل نیز نشگاه بخش دا یبرا؛ کوچک است

دارد و بر  طیبر مح یشتریب ریتأث رایز ها استاز شرکتتر مراتب بزرگبهدر ابعاد فراگیر  عالی
 (.2017)راموس، مارتینز و اودت،  گذاردیم ریتأث راداز اف یشتریکار روزانه تعداد ب

 آفرینی از طریق آموزش و تحقیقتحول 

پذیری اجتماعی را ( مسئولیت2008) 36زربرخی از تعاریف مانند تعریف ری اساساً

-قلمداد کرده داریپا یتوسعه انسانو ارتقا  یبرا ذینفعان(با جامعه ) یتعامل یگفتگو

 یاسیس یهاهیانیشود که بینشان داده م تیواقع نیمفهوم با ا نیا تیاهماند. 

و  کیآکادم یآزاد، آموزشبا طرح مواردی چون ها دانشگاه یالمللنیب هایانجمن

-نهیزم نیا ی گسترشبرا یالمللنیب یهاسازمان جادیا نیاستقالل دانشگاه و همچن

                                                 
35 Steiner 

36 Reiser 
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 متحدهاالتیا در 2008در سال که دانشگاه  یاجتماع تیمسئول هی، مانند اتحادها

ایپرو و بیکو، واسیلسکو، بارنا، )ترین مباحث روز دنیا است چالشیکی از پر تأسیس شد

پذیری اجتماعی به حدی است که قدرت این رویکرد در دستیابی به اهداف مسئولیت .(2010
پذیری اجتماعی را برابر با تدریس و تحقیق در ( مسئولیت2017) همکارانش و 37شیک

عموم  یبرا تیفیباک زشو آمو قیتحق قیاز طر(. 2017)بخاری، اند دانشگاه قلمداد کرده
پذیری اجتماعی مؤسسات آفرینی مسئولیتهای تحولتوان به سایر جنبهمی تیملت و بشر

و  یمحل داریتوسعه پا یبرا یطیمحستیز ای یکیتعهد اکولوژ جیتروعالی آموزش مانند 
بانی، )اولزاید و هانی دسترسی پیدا کرد یگسترش دانش بشر ی،توسعه منابع انسان ی،جهان

 ریها تحت تأثدانشگاهبرنامه درسی کند که امروزه ی( استدالل م2005) 38بونزیگ .(2015
 جاو به جهت درست رییتغ مانند؛ گیرندقرار میکنند یم تیکه در آن فعال یدیجد هاینهیزم

-یرقابت ی، آموزش عالطیشرا نیدر ا ؛و اقتصاد دانش ی، نوآوریسازی، جهانیاسیدر تفکر س
ی دانشگاه سیپرو انجمن ملدر این راستا  .(2010)واسیلسکو، بارنا، ایپرو و بیکو،  استشده تر 

سطح  شی، افزاییبا هدف ارتقا دانش و فرهنگ در مناطق روستادر کشور رومانی  39هارِت
را انجام  یاقدامات انیبنجامعه دانشو ایجاد و گسترش  دانشگیری شکل ندیدر فرآ تعامل

ی در بطن ردولتیغ مجموعه کی .شده است لیتبد پیشرو در این زمینهعضو  یک داده و به
 تیحما ییفرهنگ، از افراد مستعد مناطق روستا یداریو پا جیترو یبا هدف اصل این دانشگاه

ه اقبال ک یانتقال دانش به جوامع لیتسه یبرا و شناخته شوند یکند تا در سطح ملیم
مشارکت  یبرا یفرصت ی،به افراد محل یحتو در دریافت خدمات آموزشی دارند  کمتری
ی یادگیری هابه رسانه یدسترسجهت ها در آن زو ا دهدتر میجامعه بزرگدر  یاجتماع
برای استفاده مفیدتر برای این قبیل از افراد  یاجتماع یدادهایروکند و می تیحمابیشتر 
 رهی، نقاشان و غسندگانینو از تیحماکند. همچنین این دانشگاه در راستای می یدهسازمان

انتشارات  کیبه  یدسترس و در جهت ارتقای هنر و فنون آنانبا منابع کم )در صورت وجود( 
تواند یمرا به عهده گرفته است که  انتشار یهانهیهز یمال تیچاپخانه مدرن با حما ایو 

 .(2010و، )واسیلسکو، بارنا، ایپرو و بیک شود یجامعه تلق یدر جهت منافع عموم یاقدام
 نیکارآفر کیاست که  ییهاشامل راهپذیری اجتماعی در حوزه آموزش و تحقیق مسئولیت

، انجام امور اتیعمل یطیمحستیو ز یاجتماع یهااز جنبه یبه برخ قیدق یتواند با نگاهیم
محور را ( و اقتصاد دانش2015بانی، )اولزاید و هانی افزوده دهدوکار خود ارزشبه کسب

                                                 
37 Shek, et al 
38 Gibbons 

39 Spiru Haret 



 : مروری بر برخی تجارب داخلی و جهانییدر مؤسسات آموزش عال یرپذی تیمسئول یراهکارها |  197

 

را به  قاتیو تحق یوراعلوم، فنتنها رویکردی که (، 2012) 40مندزترویج کند. به عقیده 
پذیری نماید، مسئولیتدهد و آنان را وارد مشارکت میاقتصاد مناطق محروم پیوند می

از  یگریجنبه د یسازیالمللنیب(. 2015بانی، )اولزاید و هانی ها استاجتماعی دانشگاه
به  یابیدست یها و جامعه برادانشگاهمابین از طریق ارتباط فیتواند یاست که م قاتیتحق

و  قاتیتحق ،شدن یالمللنیبپدیده به  یابیدست ی. براردیمورداستفاده قرار گ یداریتوسعه پا
راهکار  نیچند یگاجاسنرا اجرا کنند.  یاجتماع پذیریتیمسئول دیها باآموزش دانشگاه

به  یابیدست جهتمؤسسات آموزش عالی  یاجتماع پذیریتیمسئول یاجرا یرا برا یاتیعمل
در جهت اصالح  دیها باکرده است: دانشگاه را عنوانو آموزش  قیشدن در تحق یالمللنیب

 یدادن آن با اهداف توسعه هزاره آموزش برا وندیادغام و پ قیخود از طر یدرس یهابرنامه
کردن فقر،  کنشهیر یبرا هاآن .منظور خدمت به جامعه تالش کنندبه (EFA)همه 
 ینیو کارآفر یررسمیغ یریادگیبه سمت  دیبا گیر بشریت،مشکالت دامن ریو سا یگرسنگ
 رایب راه دوراز  یریادگمتنوع مانند ی یتواند با ارائه راهکارهایمهم م نیبروند. ا یاجتماع

 قی، کارمندان و جامعه از طرانیدر دانشجو ینیکارآفر هیروح قیجامعه و تشوهمه سطوح 
ها دانشگاه . از سوی دیگر، محقق شودیی حداقل با سود نسبیهایگذارهیها و سرمابرنامه

جوامع  یمحل یبازارها نیو همچن یجهان یبه بازارها یجهت ارائه خدمات پژوهش دیبا
 قاتیتحقو  کنند گیریجهت، EFA وبه اهداف توسعه هزاره  ییپاسخگو یبرا خودشان

-دانشگاه . همچنینجامعه و صنعت انجام شود کینزد یبا همکار دیشده در دانشگاه باانجام

ارتباط و تبادل اطالعات  یو از برقرار ببخشدرا ارتقا  یاجتماع پذیریتیمسئولنقش  دیها با
خود را در نظر  یدر کشورها یتنها همکارنهو  حاصل کنند نانیاطم نفعانیهمه ذ نیمؤثر ب

)اولزاید  گسترش دهند زیکشورها و مناطق جهان ن ریرا به سا یهمکار نیا دی، بلکه بارندیبگ
ها از طریق آموزش و آن واسطهبهشود که هایی که توصیه میروش(. 2015بانی، و هانی

به برخی  نجایاکرد که در  مسئول انیمؤثر و شهروند یدافراتبدیل به پژوهش دانشجویان را 
ها، با در نظر گرفتن دانشگاهدر های گسترده کمپین یدهسازمانشود: ها اشاره میاز آن
 نگرش ایجاد ،را در میان دانشجویان فرهنگ و آگاهی انتشار و ای متناوب و مداومشیوه

-مسئولیت های موفقو مدل الگوهااز طریق انتشار جویان افکار عمومی دانش میان در مثبت

 پذیریمسئولیت های اجباری و اختیاریاختصاص دوره ،هاآن مثبت و اثرات اجتماعیپذیری 

و ابعاد و اثرات پذیری مسئولیت مفهوم صحیح بارسمی  طوربهجویان که از طریق آن دانش
 عملی هایبه کاربرد رشتهدادن دانشجویان ، پیوند آشنا شوند بر فرد و جامعهآن آینده 

 بر دیتأک با درسی هایهبرناممحتوای  اکثر در پذیری اجتماعیمسئولیتشده با مفهوم ترکیب

                                                 
40 Mendez 
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 هاینسل حقوق رعایت و شخصی منافع بر اجتماعی منافع دادن ترجیح ایثار، هایارزش

ها و برنامه، برنامههای فوقاز طریق فعالیتپذیری مسئولیت یهاهشیو تعمیق و هآیند
بخاری، ) انیدانشجو بیشتر هایی برای شرکتمشوقمسابقات دانشجویی، همراه با ارائه 

پذیری مؤسسات آموزش عالی، آفرینی مبتنی بر مسئولیتیک نمونه عملی در تحول(. 2017
 یاست که با اعطاکرده متعهد  در کشور اردن است که خود را هاشمی دانشگاه

 یهابرنامه یهانامهیو گواه ایرایانه هایبرنامه یهانامهی، گواهییدانشجو یهانهیهزکمک
، به همه ی(، فارغ از منابع مادرهیو غ ی، کمک پزشکیمثال کمک پرستارعنوان)به یشغل

 و توسعهگسترش  دانشگاه هاشمی هدفالبته  و کند دایپ یدسترس یاجتماع یهابرنامه
 انیپوند دانشجو 28000) این دانشگاه انیدانشجو یفعل تعداد است.کشورش  یآموزش عال

. از دیگر سو شده است دییهدف توسط جامعه تأ نیدهد که ای( نشان موقتمهیوقت و نتمام
-دانشگاه، اقدامات صرفهمحیط در  یدیخورش یانرژ دیتول یبا نصب واحدها این دانشگاه

توسعه را در دانشگاه  یانرژ ریپذدیرا به کار گرفته و استفاده از منابع تجد یدر انرژیانه جو
 افتیو باز یارتباطات داخل یاستفاده از کاغذ برا بدون دانشگاه هاشمیهمچنین . دهدمی

بزرگداشت روز  ی، برانیکند. عالوه بر ایم قیمواد زائد، کاهش استفاده از کاغذ را تشو
درخت کاشت که  500هزار و  هفت ،2013و  2012 یهاسال یدرخت، ط یجهان

تا  ندکیتالش مو  زیست استمحیط هداریحفظ و نگبه این دانشگاه دهنده تعهد نشان
از . این دانشگاه کند جادیو کارمندان ا انیدانشجو یرا برا منی، سالم و اریدلپذ یطیمح

 یو مل یو ابتکار عمل در بهبود جامعه محل تیفعال یتعداد قیهمان روز تأسیس از طر
است که توسعه  این دانشگاه یبرنامه اصل کی Open Medical Daysاست.  داشته مشارکت
 یهاگروه ،علمیهیئت یو اعضا انیکند. دانشجویم ایجابجامعه را سالمت و رشد 

 یزرقا و مفرق خدمات درمان یهادر استان کارگروه ریسا و و بهداشت ی، پرستاریپزشک
 یو اعضا انیدانشجو نیا حضور و وجوددهند. یم در اختیار افراد نیازمند قرار را گانیرا

سازد تا را قادر می انیشود و دانشجویم یمدن تیاحساس مسئول جادیعلمی باعث اهیئت
المللی نیز این دانشگاه با چندین ابعاد بین ازلحاظباشند،  یاجتماع تیبا مسئول یشهروندان

های جامع این اقدامات در حال مشارکت، تان در تدوین برنامهس، انگلرلندیلبنان، اکشور مانند 
که  یمدارس دولتاندازی راه بیبا تصوی و تبادل اطالعات است. این دانشگاه همچنین رایزن

بر تعهد خود نسبت به اند، در مناطق دورافتاده و کم برخوردار در استان زرقا واقع شده
و  یت، بهداشیآموزش یهابرنامههاشمی کلیه  دانشگاه. مسئولیت اجتماعی افزوده است

کند حمایت می یو بهداشت ی، پرستاریپزشک یهارا توسط بخش ی این مدارسریشگیپ
 (.2015بانی، )اولزاید و هانی
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 ارتباط با دانشگاه واسطهبهتوسعه ارزشی و هنجاری جامعه 

ها برای های آنها در ارائه آموزش و صالحیت خروجیکه نقش دانشگاه داشتنظر  در باید
 تقریباً  هادانشگاه .تسا کرده انتشار تحقیقات دانشگاهی تغییر شیوهبازار کار و همچنین 

دو  به حالنیباا. دهندمی انجام خود را در آموزش جوانان و توسعه تحقیقات مسئولیت
 با جامعه درگیررا ها که دانشگاه اضافه شده است ی نیزسوم مأموریتالذکر فوق مأموریت

 تعهد مجهز به یک دارند و تریهگسترد اجتماعی نقش هادانشگاه رابطه این درکند. می

اخالقی، اقتصادی، سیاسی و  اجتماعی، مسائل به توجه در که شوندمی اخالقی
ارزش  جادیا"در مقاله  41پورتر و کرامریابد. تبلور می جامعه مشکالت سایرمحیطی و زیست

و  ازهایوکار خود با نکسب یبه دنبال هماهنگ دیها باکه سازمان دارندمی اظهار "مشترک
 ینیآفرارزش زیآن ن طیشرکت، بلکه در مح درون تنها درباشند و نه یاجتماع یهاچالش

هدف از  .دهدینشان م را یاجتماع یازهاین نیتأم یرا برا یگریامر تالش د نیکه ا ،کنند
 موردتوجه ها وتوسعه ارزشدر راستای  الزم شرفتیپ هاپذیری دانشگاهمسئولیتمطالعات 
 یدانشگاه برا ییتوجه به توانا نیطور خاص، ابه .است یمدن یهاتیمسئول قرار دادن

ها را به دانشگاه توجهو  استشده  یالمللنیب یانبر آموزش شهروندان در جه یرگذاریتأث
 تا جایی که (2017و اودت،  نزی)راموس، مارت گرداندمیتر معطوف عادالنه یاساختن جامعه

برای دنبال کردن  است تعهدیی اجتماعی ریپذتیمسئولعقیده دارند:  42گاتنر و ابنربام
های جامعه که با اهداف و ارزش هاییدستورالعملگیری و پیروی از تصمیم جهتها سیاست

 جادیا یدر آموزش عال یانقالب 43ایبولون ندیفرااز این حیث  (.2017بخاری، سازگار دارند )
 رییتغ نیا یایمزاکماکان در برابر  یرا برآورده کند. برخ 21جامعه قرن  یازهایکرده است تا ن

 یاصل میهستند و مفاه ایسند روند بولون 44گانها امضاکننددانشگاه بیشتراما  کنندمقاومت می
 یسازادهیپ تیبا موفق جامعه دیعنوان اشکال جدرا به یو آزاد یهاستقالل دانشگا یعنیآن، 
العمر در جامعه مادام یریادگیاست و  تیواقع کی "انبوه یآموزش عال" تیاند. مسئولکرده

عنوان افراد آموزان را بهاروپا متعهد هستند دانش یهااست. دانشگاه یامر ضرور کی دیجد
 یهاتیعنوان شخصبلکه به یفرد یهاتیشخص عنوانبهو فداکار، نه  ریکامالً درگ

در برابر جامعه شامل  ییپاسخگو نی. اهد کنندمتعجامعه  یازهای، نسبت به نیاجتماع
-یوهوا، نابرابرآب رییمانند تغ، آن است یاصل هایچالشبه نفع جامعه و  استیالی فردی اما

                                                 
41& Kramer Porter 
42 Ebner & Baumgartner 

 ییاروپا یوزراء کشورها نیجلسات متعدد ب یبرگزار یاست که در پ یاتوافقنامه (Bologna Process) ایبولون ندایرف 43
برقرار  ییاروپا یکشورها یدر تمام یلیتحص یحاصل شود استانداردها نانیهدف که اطم نیمنعقد شد با دنبال کردن ا

 شود.یم تیاست و رعا
44 Magna Charta Universitatum 
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 .(2010)واسیلسکو، بارنا، ایپرو و بیکو،  افتیبازو  زیست، حفاظت از محیطیجهان یها

پذیری هنجاری مسئولیتتوان برای توسعه رویکرد هایی که میراهکارها و توصیه

های جدید برجسته که در زمینه رشته نیکارکنا جذبها ارائه داد: اجتماعی دانشگاه

های اخالقی، باال بردن ارزش کنند؛ تمرکز بر این جنبهتوانند و می هستندو کارآمد 

ها از طریق اخالق کاری، تعهد، احساس تعلق و احساس مسئولیت در میان دانشکده

های های مختلف برای پاسخ اجتماعی و کمکها و غیره، ارائه مشوقکارگاهجلسات، 

خدمات اجتماعی و ابتکارات اجتماعی، چه از طریق ارزیابی  ارائه کارکنان خود در

های حفظ تشویق دانشگاهیان به پرورش ارزش تبلیغات؛ تحصیلی و چه از طریق

جویان در داخل و خارج از در ذهن دانش و ...( انرژی، کاغذ آب،) منابع مختلف

رفتار فرهنگی و متمدنانه و تعهد اخالقی در  ها به رعایتآن دادن دانشگاه، با عادت

 هایهدر زمین هبه انجام تحقیق و مطالع دانشگاهیان هدایت و هاسخنرانی طول

 اداریهای اخالقی، مالی و و حمایت پذیری اجتماعیتوسعه پایدار و مسئولیت

که در این مطالعه بررسی شد راهکارهای  طورهمان .(2017)بخاری،  هاآن ازیموردن

ها وجود دارد اما در مقابل موانع سخت پذیری دانشگاهزیادی برای توسعه مسئولیت

-پذیری را منحرف میای قرار دارند که ناگهان مسیر اصلی مسئولیتشدهو نهادینه

پذیری در قرار نیست مسئولیت .محصور شدن آن در کارهای خیریهنمایند مانند 

ها این ها را تبدیل به مؤسسات خیریه نماید، بلکه هدف اصلی دانشگاهها آندانشگاه

تولید علم  زمانهماست که جامعه را در سطح علمی و فرهنگی اعتال ببخشد و 

درست نیروها و علوم در  دهیعدم سازمانکاربردی نماید. یکی دیگر از این موانع، 

دهی، گردد. عدم سازمانپذیری اجتماعی برمیر است که به رویکرد مدیریتی مسئولیتاختیا
که  نمایدها را با شکست در تحقق یافتن اهداف مواجه میها و امور اجرایی دانشگاهفعالیت

در نقطه  کهیدرصورتشود این خود باعث دلسردی و ناامیدی در بسیاری از ذینفعان می
 شود افراد اشتیاق بیشتری برای توسعه و پویایی پیدا کنند.مقابل آن، تبلور اهداف باعث می

 گیرینتیجه

سازی بیشتر ها مانند هر پدیده اجتماعی دیگری با گفتمانپذیری اجتماعی دانشگاهمسئولیت
ارب عملی شود و استفاده از تجدر مؤسسات آموزش عالی و جامعه ذینفعان نهادینه می

شود این مقوله جایگاه اصلی خود گذاری آن نیز باعث میها در این رابطه و اشتراکدانشگاه
آمده  1396و فرامرز در سال  های پژوهش یامچلو، ابیلیگونه که در یافتهرا بیابد. همان

پذیری بخشی در زمینه کاربرد مسئولیتاست، دانشگاه تهران موفقیت مطلوب و رضایت
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های تغییر و بعضاً روندهای های اخیر شاهد نشانهاجتماعی به دست نیاورده است اما در سال
ی آن در سطوح ریکارگبهو توان  ایم و آمادگیرو به رشد این دانشگاه در این حیطه بوده

باید از رویکردهای مدیریتی آغاز کرد و دارد، لذا برای پیمودن راه درست ابتدا  وجودتر وسیع
رسانند را از پذیری اجتماعی مؤسسات آموزش عالی را به تعالی میهایی که مسئولیتنامهبر

های جامع اقدام با در نظر گرفتن های راهبردی و تدوین برنامهی طراحیریکارگبهطریق 
ترین ترین و اساسیهای ممکن جامعه اجرا کرد. یکی از مهمسناریوهایی برای آینده

های ذیری اجتماعی، حفظ اعتماد عمومی در قالب تضمین اجرای پروژهپهای مسئولیتمؤلفه
شود و از ها میافزایی آننماید و هم باعث همها را رقابتی میاجتماعی است که هم دانشگاه

نماید و نیروی انسانی مشغول به کار سوی دیگر دستاوردهای علمی را وارد عرصه کاربرد می
نماید. علمی، متبلور، برجسته و مشتاق میشجویی و اعضای هیئتها را از حیث داندر دانشگاه

ها و نیروهای جوان ی استفاده از توان علمی دانشگاهی مناطق محروم در سایهرشد و توسعه
های اجتماعی جدید و یابد و ارزشپرورانند، تحقق میو جویای نامی که در حیطه خود می

 مقبولی به جامعه تزریق نماید.
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